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 ردلؤسم یرساحتمو هتخاس هخس نالوا روهم هل رهم كافل وم

3 

 لوبناتسا ا
 ۵ ۲ وصول هدنسهداح یلاع باب یسهعبطم هیت ع تکر ش (نایروداصا .1)" | : مس

 ۱۳۱۹ جد ته
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 ا او دعت كايا ۷ كلام

 باتکو یاب چوا هلبا همدقم رب بولوا هدنتح تاناما) _
Eردلمتشم ] یهدام 5 1 یک نهرو تلانک ») 

 یسهلماعم كناسنا هکهلبوش .ردراو یسهنالث ماسقا كتناما

 هتناما هدنسهلح كرانوو .رولوا هللا یص اب یدابع اب یر اب

 عیج یتاعر هتناما نالوا هللا یر كناننا . ردمزال تامر

 یدعا تروا هلکعا كرت اہم هجا و كملشبا یتارومأم

 هدندنع فلکم ناسنا یشه یتادلوا فاکم هللادنعنم كناسنا

 .ردیک زکد رب نایلوا ییحاس مسق ول هکردتناما هیدأتلا بجاو
 یدالوایدنک كناسنا یخدیتاما نالوا هلبا داع كناسنا



ei 

 بد کش

 كناقولخ هماع یکی سج مه هلحابو ییاهاوکلاعو یسهجوزو

 .رولواهب !تلمام ابا تن ایخهرلنآ هدیش رب چسه و كملب هظفاح یق وقح

 یی .ردندلیق و ید تاناما نالوا ثح عوضوم هدباتک وب
 ٍ .ردندنسهلح یتاما نالوا هلبا دابع كماسنا

 ناسنا یخد یتاعر هتناما نالوا هلا 9 یدک كاشفا

 هدانند و رایتخا شارو حلصا هحایند و ند نوجما یسودنک
 ردن رابع ندکعا طفح یه ندشنال وا رضم هنسش هداشعو

 .هداز خش

Soمک همدمم  

 A تاک هل

 € ردهدنناس ههتق تاحالطعا ژ ضعل ( قلعتم هناناما

 ا و اما بولوا یخ تای # تا

 . روش وا فرع

 هداروب هدهسلاردصم هنسانعم قلوانما لصالاق «تناما

 هتیج یفیداوا مما قرهلوا ندنلبق هیمست هاب کک
 هداز خش ردشمنلعح

 ثحم عوضوم هدارو یسلوا رکذ هلیسهفیص مج كتناما



 ت سس

 هعئدو « هطقل هدوا هک ردننم هنعاونا ددعت كشناما نالوا

 . ردت راعو

 0 باتک یرره دک رکا راد ههتف لبلج لع

 كلئاسم 0 تراع و هعیدوو هطقل نالوا روکدم هدنتحم

 تناما هدکنچوا هکردشلدپا عج هدباتکرب هدهلعوشا یرایضعب

 یراملو لئاسلا لبلق راز هابرالوا دحتم هدنتهج قلقا

 كعا بقلت ويد تانامالا باتکو عم هدباتک رب هلیسهسبالم
 وا رک و اف ی روخام امقاو .رولوا بسانم

 رلکراشم ید تکرشلام مکه تن .ردتناما هد هما شد دا

 هراحا نکل . ردروک ذم هدهدام ۱۳۵۰ یتیدلوا تناما هدنرللا

 دارا یرهاوآ لس تک بو هلعلوارتک لئاسم تکرشو
 ۴ لرو سام یسل وا

 هطقل هدنتح یناونع تانامالا باتک هدنهاشا مح نیا

 ؟احو با و فقو لام نانلو هدندب یلوتمو یتراعو هعلدوو

 ضع و قآاناما ماطر رکید یک میت لام نانلوب هدندی یصو او

 لام یی ندرلنوب هدهلم طقف بولوا شملبا نایب یناکحا
 . ردکجهیلدیا ثحم ندناناما یک لاو فقو

 یتراعو هعردوو هطقل هدنتح یناونع تایاما باتک هلع ءا

 .ردشمال وا هل : عضو هعفدكلبا یلوصا كم

 هتناما یک یتحهلوا تداعس بحوم هح راد تناما ظفح

 مسو هلع یلاعت هللا لص . رولوا تواقش مزاتسم حد تنابخ



 ۵ س

 "هلمکت ردشهزون ردنا رک یف تاکو تک نا تاک

 رحم در

 چ هدام ۷۱۲ =

 . ردهتسانعم قلوا نیما بولوا ردصم هل (تناما)
 نانلو هدندزت هسمک نالوا داتا نیماژ هداهقف حالطصا

 .ردلام ین (.ردیش
 :ردەسا كدا ت ول وا دصم هدب رغ تفل داحا لات

 نند سک و نرو E هم و هلع راک
 یلامویحاص كتناما لوا هسمکو ارز .ردقو اما هدتناما

 ره هد و رک شنلوا داف نا هیلام لا اف
 . روش وا دع مف «میسق هدهدام

 كنکلام كيش لوا ارصح دوصقم ندناخنا «باوج

 . نوا ذافتا یلام كش لوا درک بولوا یا ذاخا

 روعأم و عیم نانلوا ضق هللا عیاب ندا هنیرزوا لطاب عیب

 ۰ یک یلدا EE لامو هراضم لام و راعتسمو هعلدو و

 نیناوا نمتممو نیما دالا رفت بهم
 داکزورو هدهطقل .نویلا داشته رش رک و .وداکف ۶

 کقو «مش .یک ینیداوا هدلام نشود هنسهاخ كنسوشموق هلا
 م کد ک لاتر هدب كن هسمنکر نزمسقلوادصقودقع هل وکر



 قم

 اربخا هظفاح اب ینعل دانا نیما دام لو ا ع شیما

 ا هک

 تاما هللا ظافحتسا دقع یک هعیدو رک » یش لوا

 نالبئدا تئاما هلا ظافحتسا دقع هقش ندهعیدو 6 نوسلدیا

 با لطاب عیب ( كرکو) ردمحقم یظفل یک هیلعءانب ردقوب
 (راعتسمو روجامزو مببم نالیدیا ضف عیابلا نذاب بولیناص

 ندتلاکو تهح كاکوو تك رش لامو هراضم لامو نوهمو
 حیح <دقع را رکید ( یک لام نالوا یذوخأم یالوط

 هراحا دقع روجأم هک (.نوسلوا تناما هدننمضا) حبح ربغو

 تکرش دقع ید یرارکیدو هماضم لامو نهر دقع نوهمو

 کی داشالک | ندنالصف و .ردشلوا تناما هدننمض تلاکودقعو

 ظافحتنا درحرلتنامارکید نکیا نوا ظافحتسا زکلابعادیادقع

 یلصا دوصقم هدرانآ بویلوا یصادوصقم ظافحتسا یی نوجا

 لصادوصقم مدیا هدهساتناما روحأمالثم هک هل وش دش
 هدام ٩۰۷ ظفح هدنوو . ردتعفنم كىل کلب بولوا ظفح

 یت مظعالا مامالادنع هرزوا یفیداوا رکذ ید هدنحرش

 نوجا سلب هدیا عافتنا هلیاروج ام نع رج اتسم کن وج .ردینمضو

 هدنرادب کاحو با (كرکوژ ردمزال یسلیا هظفاحم یروجأم
  ذخا هرزوا كما در هنکلام بولو طقتلمو مت لام نانلوب

 هنيدي كنهسکرب نیز.قلوا (دقع هنوکر بز یک هطقل یکیدتیا



 كسر نیزسقلوا دصق) هنوکرب درک (و) نوسک تام
 (.نوسک تناما هنيدي

 لام نالوا هدندب یلوتم و من لام نانلو هدندب یصو

 هدد كیهسمک نالوا هلیخوه هاضافتا كنعر و بو
 .رح ردلکد هعیدو هسخو بولوا تناما ید نبع دوحوم

 كنسوشموق هنسهناخ كنهسمک رب هلبا راک زور میک هتن)

 هناخ لام لوا هلتهح یبدلواژ دصف و ؛دّمع هسشود یلام رب

 مولعم ید یحاص لام یک یتیدلوا هعردو هدندزن یحاص

 ردتناماو کلا س (طقف بویلوا) ید هطقل ندنیدلوا
 هنسهرقف «..نزرسقلوا دصفو» كن هل یمهرقف «..میک هتن» وش

 . ردلاثم

 هعلدوو قلطم معا تناما هکروایشالک | ندهفلاس تاحاضبا

 راعتسمو ردشناما هدو بولوا قلطم صخا زاتناما رد ۶

 ردناوبحناسنایه «لح یهدنرامالک ردتناما روجأمو ردتناما

 لح کرد داف صاغا لع الا لح یک لج یارو
EMEا ا ا  

 . زالوا یخ یزوس ردناسنا ناوبحیه الثم ین

 قارتفا هدامو عاجا دام

 ظافحتسا دفع یصوصخ قلوا هعیدو هللا تناما یدما



hEرزم هک دا  
 ا

 هغلدو یعب .راردیا عامجا هدهعیدو ىع هدلام نالبر و هدننمض

 كنهسمک رب هللا راکزور اما بولوا هعیدو هدم تناما مه

 ا و هود لام كنسوشموق هنسهناش
 .ردیا قارتفا هدو ندهععدو تناما هبلع ءان .ردلکد هعلدو

 .راتخ در هک

 .زدراو قرف ولرد يا هد هعیدو هلا تئاما

 هک ردراو: قرف ولرد کیا هدنسهرآ هنیدو هلا تئاما

 صوصخو موم هدنرانیب هرزواینبدنلوا رکذ هدالاب «یسبجشرب
 ردوا قلطم

 IE هدراتروص ضع كتناما هل اهعبدو «یسحنکبا

 راحشاوهعس اذکو عدوتسم هدهعیدو هک هلوش ,ردسعلود فلت

 كيرش ةضوافمایو انانعو مضیتسمو براضمو ليكو هراحبتساو

 ىر ندناض هاسعا تدوع هقافو ةفلاادم نهرلل یعتسمو

 هدراتناما راس یتعی . زالوا یر هدرلتناما راس هدلاح ییدلوا

 هلن كماعا یدعت اهد رب هرکصندکدا یدعت هتناما نیما
 دی هلبدعت هرکړبو لئاز نامض مکح هل هسنبا هلازا یییدعت

 هلیساهلازا یب یدعت درج هرکصندکدتبا لوح هنامضدب تناما
 51 گل وا قم تاما دی نایض دی یمی تضف دب
 هدام ۷ کهن . رولاق هدننامخ دب ردق هر هحش دیا در الاس



 بکش 0 و 1

 رهنالا مو راتح در كت و رحم رونلوا حاضیا هدنحرش

 . راتعدرو

 هداص وصخ تروص ندنمونخ كەد و ده تایاما تا9

 ندناناما ضب یک تیراع و هعیدو و هطقل کلب بویملوا تح
 تایم واطاب طق تراشه .ندن سل او ی

 هو ناتو تاما لر وجاف مدام ۳ نا

 رگ میس هدام ۷۱ ندنسلوا تناما كنوهص و هدهدام

 نام و هدمدام ٩و2 ندننلوا اما تک رشت لاو هال

 تهج كلکو و هدهدام ۱۵۱۳ ندنسلوا تاما كنه راضم

 دەدا 1 ندا تن اما كلامنال وایخوسقم ی ال وطندتل کو

 ردشلدیا ثح

e هدام V1 n 

 بولوا قتشم ندعدو ناللو هدننزو عدر هفل (هعادو)

 مسا یک مجد مه ییزو لیعف .رولیشد هکر اقلطم یخد عدو

 هدهسیارونل وا لامعتسا هنسانعم لوعفم مسا یک لبتق هدم لعاف

 "یعرش فیرعت ینبدلوا لمعتسم هنسانعم لوقم مسا هدارو
 وا وا دافتسه نکا

 قوص وم هدقدنل والامعتسا هنسانعم لوعفم مسا لصف یدعا

 أرحاو لبتقلجر هللعءانبو یواسم یانو رک دن هدام دق



 ۱۰ کک

 ا كنظفل هعلد و هدارو هافل وا حس یا لنت

 هنغیدنل وا لها هتیمساندتیفص و یانعهکلب بول واثنان تمالعات

 . ردتمالع

 هدب رع تغل ییامعتسا كنسضام لعف و كنيردصم عدو

 میعدو نع ماوفا نیهتنیل هدیلاع ثیدح یتح بولوا عقاو

 كعدوام هدشنارف الخ تا یک یشداوا دراو تافاطا

 ا دو هریک تارو نولوادزاو كلر
 ینهیندنباب لیعفت كنسيضامو كنیردصم نالوا عياش نکل

 قرهل وا عدوا و عاديا یعب ندشاب لاعفا دوخا عدوو عیدوت

 نا تا صفا فسا هدام یعد هل هلغلوا لاما

 . رو دیا

 ههسمک رب نوجما) یدصف (ظفح) هداهقفحالطصا هعیدو

 .رردو راتدر "هلمکت (ردلام نانلوا عاديا

 هلسهواللعیدیق زکلاب هنف رعتكاهعیدو هدهبهفف بک ضم)
 ندفیرعت تیراعهلدیقو كرهیدیا فیرعویدا نوح اظفح زکلاب
 هدمه ظفح مه تیراع کنوج . ردشملنتسا قملغارپ جراخ

 هدنح رش هفنآ هدام طقف .راتح در "هلمکت رولیریو نوجاعافتنا

 ینیعدبیضام او اماو هدنناتک مات یرع یتاجزماما ردقنیه [۱]

 . هدهسیا شعد شکل وا دار لامعتسا تلئسضام لعف كنعراضم عد

 نیدلادعس كارا لاقب اما و عداوال و هکر لاقت اعا و هعدو لاقال و

 : : یزملا ىلع



 اب

 دوصقم طقحت هدناناما ناسا یک ترا هرز قلا و

 یک لسا د ا ناو ی

 هاب ریست نوجا ظفح یهدش رعت هيلع ءاس .ردینمضظفح قره وا"

 كنیربمآ زکلاب هد رعت.هلحم ندننج هلاق جراخ تاناما راس

 .یدمروک مورا هنسهوالعو رکذ

 اوج و لا

 قفاوس هضرعت كناهتف ینیرعت وش كنهعیدو « لا وس

 اتف ارز . ردراو ا هدروک ذم فیرعت رار هلفمالوا

 فرع ود « ردتناما نالوا كرت نوحما ظفح » یهمبدو

TT NT 

 هدهبنآ هدام كعادیا بودا رد یظفل عاديا هده رعت هلو

 هک را نوعا: ظفح» فیرعتو هروک هنسانعم نانلوا رکذ

 هدنروصو .ردیا لصاح یتسهلح «ردلام نانل واهلاحا یسهظفاحم

 ۱ : رولوا لصاح رارکت هده مت

 تناما یی تغل یظفل عاديا عقاو هدضررعت وب « باوج
 كنه رعت كناهقف فیرعت و هلغلوا لمعتسم هدنسانعم قموق

 هعیدو رولوا شلوا هلبوش روک ذم فیرمت ىع . رولوا ینیع
 مکه تن « ددلام نالینوق تناما هبهسمک رب نوجا ظفح »

 یودیا هدنسانعم قموق تناما یهنسن رب عادپا ید هدسوماق



e تم ۷۳ — 

 یخی لوح هدیرح یظفا عاديا هدنروص و . ردشلوا رکذ

 هرکید درج یظفا عاديا هلرکیدربعت ردامعتسم هدنسناعم ضعب

 نالوا بسانم ربع هده رعت تور و باوح ود ردهدنسانعم هلاحا

 .ردقو موزا کما باکترا یزاحم

 هل هدام ۷۹۵ قیح

 ( ءرکید ینسهظفاح كلام ودنک ) عادبتسا و ( عاديا
 6 هبهسمک ندیا هلاحا هک ردکعا هلاحا ۷ ةلالد ابو ةحارص

 €( عدوم ]ل ندناب لاعفاو ( هللرسک كلاد ) هنحاص لام یی
 6 و ) عدوتسم قرهلوا ندنیاب لاعفتسا و هلیرسک كلاد اذکو
 هدننزو لیعف ظفل وب (عیدو هبهسک ندیا لوبق) ینهلاحا
 هنب و 6 عدوتسم هلبحتف كلاد و  ردهدنسانعم لوعفم مساو

 .یلیشو رهنالاعمعو ریونت (رولینید) ید عدوم هلبحتف كلاد

 "ی هلاحاو عدوتسمو عدوم مک ندا هلاحا « هصاللخ

 رونلوا قالطا عدوم و عدوتسم و عيدو ههنسک ندبا لوق

 افتک | هللا رکذ یمسا ررب هل نوجا سابتلا عفد هدهسیا

 2 هر ودق رش ید هدد دوم و

 ۱ .یدادا لامعتسا



 هلاحا الدو "هحارص

 مدریو تناما و مدا عاديا اكس یلام و :هلاحا ةحارص

 .رولوا هلبا رازوس یک
 ندنکلودنک لوطرب قتریپ نانلوبهدلوب الثم :هلاحا لد

 هدنتدع كنکلام یا ا نکیا E عا 5 ت ولبحا

 هرکصندن | یخ بولوا شما مارا الد یظفح هشا ذخا

 ناو اا میاض هدهسقآ هلکتا كرت هلیلاح هنب
 دوخا هسا ذخا الصا اما .راتشدر "هلمکتو رح رولوا نماض

 ید ا هاذحا "هسدیا رضاعب یک ا ام مدد رص یادت دا

 هسا وا عياض ةدهبقا هدعل ا تر ررض رب هدنلاح

 .زک مزال ناض

 هلاحا اریز .ردقوب هظفاح *هلاحا هدنسهلئسم لوط «لا وس

 نکل .ردراو هظفاحم مازتلا هدهلئسم و توا .ردیلعف كکلام
 . ردنلعف كسما ما لا

 هللذخا هکهلوش .ردبسهلاحا كعرش «دوصقم «باوجت

 .راتح در ؛هلمکت ردشملبا مازتلا یظفح اعرش

 لامعتسا یظفل عیدو ءدداوم نالوا كج هلک هدباتک وب

 هداروب كنظفل عیدو ندننیدلناللوق یسهک عدوتسم بویلدیا



 ESO 1 اتش تک

 ۱۱۳۷ هدهسا لکد ینمهنفح هلوا مزال هدیاتکوش یناسو رکذ

 .ردشملف لامعتسا یتغا عیدو هدهدام

 هب وحاو هلتسا

 فرمت اریز .ردلکد عماج ییدارفا فیرعتو «لا وس ۱
 یهعیدو كعدوتسم ندنخیدنلو یربعت كلام ودنک هدروک ذم

 هعادبا ۱و رو دم ا ۷۹۱: یی هتیما عادا ا

 « عاديا » ید 0 نالوا لوا ةلعءاس .زالوا لو

 «. ردکعا هلاحا هرخآ یتسهظفاحم كلام رب

 هلندا كعدوم هلهحو هدام یهعیدوعدوتسم «باوج

 هحنمکح یراهدام ۱ ۱۲ ۰ كن ها هدک دتیاعادیا ا

 .ردیبحاص لام هکلب بویلوا عدوتسم ندیاعادیا ةقبقح هدنوب

 ۰ ردلوسر دف عدونسمو

 هرزوا یتیدنلوا رکذ هدنسهدام ۱۳۷۹ كنهلم «لآ وس ۲
 عاديا هکوبلاح بولسبهدیا عاديا یتکرشلام یربره ندرلکیرش
 .ردلکد لام e یمسقر كلام يدتا

 ورا یانلفا ناس هنتسمدام ۷۸۰ كنوع «لا وس ۳

 ید ظفح و بولس هر دتا طفح هشیما ی هعیدو عدوتسم

 هلهجو ینیدنلوا رکذ هدنسهدام ۷۸۳ كن هل یکینیدلوا عاديا

 ۱۵ عده هد نهمینو نالوا تمسف ىف

 هلع ءان .ردعادیا ی هعیدو هسا نا تولسهدیاظه> هامدا

 . زالوا عماح ییدارفا فیرعت وش



۱ ES 
 كعدوتسم هدلئاسمو «باوج هلا وس یینجواو یجنکیاوب

  2ی دوا نا هدا وج یر ا انا
 .ردسحاص لام ةققح عدوم هرزوا

 یواسلابفیرعت «باوجرب رکید هنسهلح كلا وس وا وب

 فیرعتو هدمعالاب فیرعت هروک هیاملع ضمب یکی یدلوا راح
. 2  ۰ ۰ ۰ ۰ 

 .ردشمهن رال وق كن املعو فا رعت وشهماع ءان .ردز احهدصخ الا

 ۱ ردزناح یدیدشآ هد یقنیفح مه كنا  تيراع ژ

 هلام لوا ( هکردلام نانلوا كيلع یتففنم لدب الب ےس انا )

 یخد رامتسم و راعم إل هلیمض كراميم یک کیدلنید تیراع
 1 ۰ رولشد

 كمشلتوت بولوا هتسانعم بوسنم هراع یطفل «تراع

 . ردب وسنم هنظفل هراع نالوا هتسانعم

 ايف فالتخا هدس راع فا رعآ

 كعافتنا هلبا ربغ كلم یتراع یخرک ماما هلا یعفاش ماما
 وش هښرزوا یس وا هحاا كتراع و فرعت ود ردسهحایا

SNE 



 . رولوا دقعنم هلظفل هحانا تیراع :الوا

 ا روا طاق تدم ناب هدرا اشا

 « 6۲ ۰ یک یغیدلوا ءدهرابشا . ردلکد راح كلع دملا رکذ

 .قاب هبهدام

 هراجا هک و لاح بودیا ریثأتولمع عنمو یهن هدتیراع «الا
 یرامتسم « ربعم هیلعءانب . زنا راو لمعو ىه هدکیلع یک
 ۱۱ را تم ها پیر نداستسا

 بویلوایمکح هسنیایهن یرجأتسم ندلامعتسا یروجأمرجوم
 ینسیواسما یتعفننالوا املعدوقعمو لامعتسا هنسهدهراحا تدم

 1 رولسهدیا افئسا ی ودام ۱

Esهکولاح بویلوا اج یسهراجا  

 هراحاو كيلع هرخا ینکولم كلام یدیا هسلوا كيلم هراعا

 هلب اه راحا دّقع ا 5 هتن .یعلت زیدرولک مزال یسملسهدیا

 یک یجهلیهدیا كيلع و راجا هرخآ یتعفنم ینیدلوا كلام
 . قاب هنحرشو ه هدامم ۵

EAE 5لثئاق هنشدلوا تراع ندنکسلع  

 ندفرعآ وش کیدشیا رابتخا یلوق وب یخد هل هکردرلشلوا
 : هکهلوش ردرلنوش یرلللد كراتو .رولوا دافتسم

 تراسع ندهحابا روکذم هحور تراع « الوا

 هبهنسک رب الثم ا کج هبمهدیا جاا هربغ هلحابم یدیا هسلوا
 هدا ماعطاو هحایا هربغ ینآ هتك وا هدقدنلوا هحایا مامط



 و

CE, 

 ا 7
 مزال كمامهدبا هراعا زار ریعتسه 4 یحهبم

 هرخآ كراعم هرزوا ید لوا رکذ هدهدام ۸۱٩ نکدواک

 . ییللز ردزاح یسهراعا

 ظفل كتءهراما هشیدلوا هحابا بولوا كيلت هراعا ءابنات
 .رم ردبا تداهش یصوصخ یسعا داقعنا هلبا كيلع

 نالو راد هنسلوا كلغ كنهراعا نالوا ےہ یدعا

 هلتهح یراقدلوا لئاق اکو هضنح باكا هماع بولوا لوف

 را حر کت ندا را
 تاوح هوش هتسرلانلد داران ناف اوا هجا

 . رولمهب رب و

 هسخ ول تولوا هدصاقم راشعا هددوقع «باوح هب یحش رب

 .قاب هبهدام «۳» .ردلکد هب یاهو ظافلا

 یبدلید ریعم بویلوامزال دقع تیراع «باوج هبجنکیا
 .زالوا عازن ثعاب تدم تلاهج ندنکجهلهدیا عوجر نامز

 داف تلاهج روک ذم هبلوا عازن ثعاب هکتلاهج یه یدعا

 یسب كالوهح نابلوا جاتح هملستو ملست . زما باجما ىدقع

 مزال تاضواعم یک هراحا اما . قاب هنحرش هدام «۲۰۰» ےک "

 تدم ناصآ هدنو ندنغحهل وا عازل تعاب تااهح دنا هلغلوا

 هلدبق «همولعم» یتعغام هدهراحا هلحم هبلع ءان .یلیز ردمزال

 . یدسا رت یدق و هدارو هدلاح ییدتسا دقت

 ۸۰۰ بولوا ندهمزال دوقع تبراع «باوج هینحوا

۱ ِ 



O 
 ینم هنغیدلوا یټح هعوجر نامز یيدلبد كربعم هحنمکخ هدام

 . رولوا عوجر ندراعا یه وب یی .ردیا راتو لمت یه
 مدع كنسهراحا e دراعتسم < تاوخ ه یگدرد

 مزاالامم وزل هرزوا یبح ەن واحاضبا هدنح رش هدام۸۲۳ یزاوج

 ینبمهنکج هديا باجمل ا یششرب ز احربغ یک مزابامموزامدع دوخاب

 كلع هراعا ىح . ردلکد یتیم هنخیدلوا كيلع هسخو تولوا

 .قاب«هدام«/۱۹۶ ۰ردزناحیسهراعا هرخا هلرامتسم هلنهج ینیدلوا

 تاکیلملا میس

 نیریدقنلا الک ىلع رولوا تعفن» اب لاما ىش نانلوا كيلع

 .رونلوا كيلع اناحم اب هدنلباقم لدبا
 هه كيلع اناج و عب كيلع هدنلباقم لدب یلام رب یدعا

 البو هراجا كيلم هدنلباقم لدب یتعفنم كلام رب یک یفج هلوا
 و راد تار
 .ردقاطمصخا ندتعفنمكيلع ققحتلابسحم نعلاكيلع و

 ید هعفنلا كبلع هسیا رولو ناما كباع تقو مه ارز

 اک ۲ هللا باهما اب ارتشا یلامرب هسمیک رب هکیمزلروک .روللوب
 تقوا اما بولوا كلام یخد هنتءفنم كلاملوا هدقدلوا كلام

 مزال یسعلوب نبع كيلع هدلاحیه هسیا رولو تعفنم كيلع
 .یک اوا هدهعفنلاب تسصوو هراحاو هراعا ۳



 دوبق حاضبا

 طو ص کل یدیف انا اوو : ردانا لوا دش

 يدعآ د زدم که دف فو ق ا بسح بولوا

 لب دیق یتعفنم یک یفیدلاق جراخ روجأم هلیدیق اناج کهدفرمت

 كيلع یرانیع یکهباصوم هلبنبعو بوهومو عیبمو ضرق یخد
 جراخ عیبم و ضرق هلیدق اناج نکل .رواق جراخ ریش نالوا

 اریز . نمهلشد ردقوب موزل هحارخا هدف یتعفنم ندنفحهلاق

 نان وا كل لمال, نیم ابا ی برام دز دل و

 . ردلام

 لاسم ضع عرفتم هنسملوا لدب الب كت راع

 ر هلغلوا ریتعم یدف قلوا لدب الب هدتىراع «هلتسم ۱

 ,روک شنا .دنید قا نکا هدر
 هراعتسا هص عر E ەرزواقملوادباع هنحاص هص ع

 تدم ارز .دولوا مهد: راع تولوا ترام ا و هشا

 هصرع قرهلوا کلم كريعتسم انب هيلع ءانب .ردهلوهمترجاو
 نم قالا بالا هبدنه رول لثم رجا عم یی یحاص

 رم قا را و 2 ا
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 هسلدیا طرشهنیرزواریعتسم یسوکریو كراعتسم «هلئسم ۷

 كراعتسم ارز . رولوا هدساف هراحا بوقبح ندقلوا تیراع

 ردلکد سقم ههدام ۸۱۵ بولوا هنیرزوا ربعم یو

 . ةيراعلا نم ةراعتسلا ةبادلاب عافتنالایف عون ىف هبزازب

 فومراا رارب هلسلدا طرش هتنرزوارجأتسم كنوکریو
 هبهراحالدب یرادقم كنوکربو هکردوش هلبح هدنسمالوا دساف

 هرکصندقدنل وا هیمست هدوک اک | هراجا لدب قرهنل وا مض
 یساطعا كن وورو ندتنصم رادقم روک ذم لدب ءرحو»

 ر اتم تردا ما مرجاتسم
  راتحم ور E .قاب هب هدام «۱ع۵4» .رولوا لکو هدادا

 قرهلوا قلطم یربسآ تعفنم هدارو .ردتفنم ینا دق

 ۱ یک ینجهلوا لماش هنتعفنم كلام ر E ندشدنل وا کت

 نالواتمسق لباق هلع ءانبو لماش یخد هنتعفنم كنعلاش ءزج

 نانتسم ینح هل وا حسخ یسهراعا عام نالوا توت لب اقو

 ر مکهتن .هبینجا كرکو نوسلدیا هراعا هکیرش درک . رولوا

 ا . رسم ید كعا هراعا بیشک ینا یس

 قرهلوا نا و تلث دلرکو نوسلدا هراعا هرزوا قعاللوق

 ۱۳۹و لوا هزاعا هرزوا قوا لامجتسا
 ۱۱۱۱ نوسلدیا لاحا بویغلوا لصق

 نامهدهدام 2۲٩ ینیدلوا رااح یسهراحا كعاشم «لآ وس



 هراعا هلبا هراحا .روبلوا راح یسراعا را .یدیشهلوا

 ؟ رده قرف هدهلتسم و مترو

 ناسا هدهنا داوم یس دارامتس ناب راوی
 ینبدنلقناس هدنهر باتکو قعاللوق یراعتسم هرزوا ینجهل وا

 والم ینح هلوا رابش یک كما نهر ہرا یزات لا ا

 د نرالو دا رک تای را
 ۱ . هبراملاباتک رخاوای

 زاباوحو لا وس هنرزوا تراع فر رعآ

 نالوا تبصو یتعفنم كلام ر هده رعت وش «لوا لو

 وش مهسیا رولوا توف نب هسمکرب هکهلیوش .رولوا لخاد لام
 تصو هلماعمو ردد نوسروطوا هلئدم هنسر دیز هدمهاځ

Eور دغش لوا یداص  
 .زاملوا عنام ییرایغا

 كف رمت هلفلوا كبلع لاا ی دوصقم ندکلع «باوح

 «ردلام نالوا كيلع لاا قا یتعفنم لدب الب . تیراع» یی ام

 بوتلو كلج لاا.یف هسا ا تصو تولوا كعد .

 . ردفاضم هب ولادعنام رک دام ل

 .رونل وا لخاد هده رعآ وش یسهه 0 ا او

 نده ر طة قر هدنسهص ع ا كنهسمک رب هک هل وش



 ۳ ی نادر و رزم

 یراق قحو هسمک لوا هدیولوا یروصقح قرهلوا درج

 كس راع نکیا ۱ طاقسا هبه وو حب ها هه هنحاص هص ع

 . زالوا منام یراغا فرعت هلغلوا لخاد هدنش رعت وش

 كکلم ىي زاوا قیرطب دوصقم ندکیلم « باوج
 هسخو بولوا كيلع هرزوا قلوا یعوحر قح تقو يیدلبد

 ینبدنل وا ناس هدهدام ۸۰ یتح . ردلکد بیا موزالا قیرطب

 .ردراو یعوحر قح ندکیلع و تفو يیدتسبا ربع هرزوآ

 یروم قح هدقدنلوا دصق كلع الا هجورب ندکلع یدعا

 هلع ءانبو .زالوا لخاد هدشرعت یسهه كتعفنم یک هه ادا

 كيل کءهداروب نوجا جارخا ندتیراع فیرمن نهبه وب
 ميل ا دبع زا باجحما كما هوالع ینسهرابع ديأتلا ىلعال هنیریمت

 . ةبراعلا یف

 هه هدام ۷۹ قنح

 هبهسمک نرو ترا ( هکردکمر و تیراع «هراعا )

 رر ی
 ااف هلا

 هبهعلاطم رظن قار یهدهفنا هدام كتراع «لآ وس

 0 00 رام ی لصف فار وش قرا
 یتعفنم لدالب ینعب اناحم «هراعا : رولوا هل وش هدقدنل وا عضو



3 ۲۳ 

 هراعا هدهنهقف نک قولاح : ردکمر و نام نت وا یک
 فرع ود هردکعاكبلع یتعفنم كلامرب لدب الب ینعب ااو

 هنیراش رعت كناهقفیروک ذم فیرمت كن هل ندنفیدلواهدکلدیا

 . ردلکد قفاوم

 هریعتسه یآرب ود مدتسا هراعا اکش یم آ وش ءرعم الثم

 ندکیلع یتعفنم كنآ هروک هباهقف هراعا هدکدلبا ملستو اطعا

 . ردیراع ندکهرو.هریمتش ق هاو

 ندکمر ویصوصخملامهروک هنف رعت كنه هراعا «هصالخ

 كن هل بولواترابع ندکلع یتعفنم اظن هن نلف رعت كناهتفو
 : مدمروک یناتک ندپا فارع یهراعا یک ینیرعت

 ` چ هدام ۷۹۷ =

CEهبهسمک نالا ) تیراع  

 رم روید رس
 هلا یعتسمو ردصم هراعتسا هکرواشالک | ندشرعتو

 ۰ ردگاق

 هبانعم نالوا ناب هدهدام ۷۰۵ یظفل تیراع یهدش رعت
 لدتا ی انا هر رک مهلع هرامتسا مدقدنلوا لیصف ۲
 لدا ریس انا ,هروک هاهقف اما. ردقلا لام نانلوا تیام
 . ردکعا كالمتسا یتعفنم كلامرب



 چ لوا باب لک

 ( ردهدنناس هموم ماکحا ضع راد هتاناما إل

 ثح عوضوم هدباتکو مکح یهدهدام ۷۸۲ رک ذلایتآ
 یکینیدلوا لماش هتیراعو هعیدوو هطقل ینب هناناما موعنالوا

 تلاراما ةف دام رو دم هلتلوا ما یخدهناناما قاطرب رکید
 باب و اما . قاب هنح رش هدام ۰۷۲۱۲ » ردندنسهبمومع ماکحا

 . ها یسلوا ندهیمومع ماکحا یعاکحا هرئاس داوم یهدلوا

 کم ندتناما عونرو بصع رلهدام ۷۷۱ و ۷۱۹ بویلوا

 . ردصوصخت هبهطقل ید هدام ۷۷۰ بولوا

 چک هدام ۷۸ جس

 . ردراو هدعاق يا و دتاقا

 (.ردلکد نومضم و هنیرزوا نیما (تناما ) «یلوا هدعاق ۰
 نومضم هلس هسلوا فلت هللا رص اب یدمت تناما ندهرقفوش

 نایب یغیدلما دوصقم قالطاوب هلتهج یفج هلیشالک | ینجهیلوا
 . روتدیا ریسه یا هحورب نوجا

 یربصه ) هدنظفح ¢ و و یسیدعتو ( عنص كنسماىعل زا



 هنتمیف اب ( عياض اب فلت 2 هدندی نیما تناما ( نیزسقاوا

 < .زلک مزال نامض  هنیما ( هدریدقت یییدلوا  یراط ناصق "

 تقرس نوسلوا فلت یالوط ندبس نالوا زرحتلا نکم هلرک
 .نوسلوا فلت یالوطندبس نابلوا زرحتلانکم دلرکو . یک

 رک للم كا ار ابو ته تام یک بلاخ قیرح

 درک نامض هنر زوا نماو نوسلوا دل رکو نوسلوا فلت

 . قا هنحرش هدام «۸۳» نوسلدیا هک ط رش

 مسا هلام نالوا نومضمربغ تناما یالوط ندنو هتشيا

 ردخناما هدعدوتسم دب هعلدو هدهدام ۷۷۷ اثم بولوا

 د او5 ردکعد رداکد نومضم هکر ولید

 عیاض یک ینیدلوا هتسانعم كالهو هاست هلا نیتختف « فلت

 هدمرن هدهسیا شغالوا تبلت تناما ال و

 .رولوا هلقلوا نکریغ یدر هنحاص نرباتبو مولعمان ینیدلوا

 . نمهلینید ردیبیع ظفل ذوخأم ندعایض یلتفا عیاض هسخوب
 ندنفجهلوا هنسانعم كالهو فات یخد عیاض هدلاحو هکنوج

 هنسانعموا هلتهج کج هلک مزال قلوا ریس فطع هدریدقتوب
 هنرزوا هدعاقو . زامهلوا اح قفلوا فطع هللا اب نالوا

 یرایضم هکردیا عرف لئاسم ندنسهقرفتم باوبا كهقف ع

 . زردیا ناس یتآ هجور



 9 اا

 بس ۷ تس

 عو
 نالوإ ضق هلشرط ارش موس قرهبشلوا نم هبمست ۱

 . قاب هبهدام « ۷ . ردتناما هدیرتشم دی لام

 هدیرتشم دی لام نالیدیا ضف هلیهرط رظن موس ۲
 . قاب ههدام « ۲۹۹ ۰ ردتناما

 ندلام کیا نانلوب یضوبقم كنیرتشم هللا نییمآ رایخ ۳
 ۳۲۱ ۸» .ردتناما هدي رشه دی ا ندلام چوا دوخا :یسیر

 . قاب هنح رش هدام

 لام نانلواضق عیابلانذاب هدبولیدیا عیب هللا لطاب ع ع
 . قاب هب هدام « ۳۷۰ » . ردتناما هدیرتشم دی

 هدایز ندنید یتمیف هدیولیدبا ضبق هلیهرط افولا عب ۵
 . ردشاما هدیربشم دن یرادقم هضف ندد كلام نالوا

 . قاب ههدام « ۰

 هراحا
 ۳ هو ردتاما اتم د روحا ٩
 . قاب ه هدام »٩۱۰« .ردشناما هدریجا دی «هف رحأتسم ۷

 نهر

 هدنم صدي یرادقم نالوا هداز ندسد ندنتمق كنهر ۸

 . قاب ههقحال یهدنحرش هدام ۰۷۱۰ ۰ ردتناما

 تاناما

 . قاب ههدام ۰۷۹۹۰ ۰ ردتناما هطقل هدطقتلم دب ۹



Eتن  

 .قاب هب هدام « ۷۷۷ » ۰ ردتناما هدعدوتسم دی هعادو ۰

 هدموق نیما دی هعیدو ییدرو هنسا كعدوتسم ۱ ٩

 . قاب ههدام ۷۸۰ ۰ ردتناما

 لاسرا هعدوم یهعلدو هلد ینما <« عدوتسم ۱۲۲

 «۷۹۵> . ردتناما هدند موف نیما هعلدو و ةد دنا

 . قاب هب هدام

 دوجوم انیع هدنسهکرت هدبولوا توف « عدوتسم ۳
 . قاب ههدام « ۸۰۱ » . ردتناما هدنرلدب یسهرو هعادو نالوا

 .قاب هبهدام « ۸۱۳ » .ردتناما هدرعتسم دی «تراع 6

 بصع
 هدام «۰۳» .ردتناما هدیصاغ دب یدناوز كوصتم ۵

 .رونلوا حاضبا هاتسمو هدنح رش

 و

 اتش مارک ال لام رغ نک نالوا کم ها
 هداعا هننحاص لام هارک الا لاوز دعب کردا و الابو

 ودام هدد مردم یر لامو ا شف الت تا

 . رونلوا لصق هدنح رش هدام « ۱۰۰۹ » هئسمو

 تکرش
 كني رکیدیسهصح كنبرب ندرلکراشمهدلاوما تکرش ۷

 , قاب هب هدام « ۱۰۸۷ » ۰ ردتناما هد دی
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  ۸و ا ا كر م ندرلک, رش
  » ۰۰قاب ههدام .

  ۹رد تاما هام رس 0 كرات . »۱2۱۳«

 قاب ههدام .

 تلاکو

  ۲۰ندنلاسر تهحو تلاکو تهح كلوسر و كاکو

 .ردتناما هدنرلد ران و لام نالوا یضوسقم ییالوط ۰۱2۱۳

 قاب هبهدام .

 تاصو

  ۱توم دعب اوا تو هب هشم رب یتءفنم كلامر

 لوا هرزوا كعا عافتنا تبصو بجومر لام لوا یصولا

 رحم ردتناما هدندی كنآ لام روک ذم هسنلوا میلست هبمسک .

 اشتسا

 یشء ندا دوخا » هدنلاثم كنهدام ۷۷۷ ندهدعاقو

 رداشتسم یسهرقف « رولک مزال نامض هسا ريق تعاس هدب وشود

 . هاشا

 هدهظفام صا دوخاب هلبعنص كنیما تناما « هات هدعاق

 بولوا ربتعم اعرش كنحاصلام دوخاب ندنریصقت نالو عوقو
 عياض اب فلت ىثان ندنتفلاخ هنيا نایلوا راج یتفلاخم

 , رولوا نماض ناما هدقدلوا



 لاسم ندنسهعرفتم باوا كهقف ید هسرزوا هدعاقو

 لهدا 3و ی رایضع . ردیا عرفت

392 

 نماض هدفدلوا فات بودیا یدعت هعسم یرتشم ءافو ۱

 ۰ قاب هب هدام « ۶۰ ) ۰ رولوا

 هراحا

ATT O NS 

 هن صا نالوا ربتعم كنرجوم اب یدک ا ۲

 ۸٤٥و ٥٤۷ و ٥٤٩ و ٤٥ » . رولوا نماض هدکدتسا تفلاخم

 ۹۰۳ ۱۰۲ و ۵۵٩ و ۵6۷ و 00٦ و ۵۵۲و ۵6۱ و ۵0۰و

 . قاب هرلهدام ۰ و ۰۵ و ۰6 و

 هنگ دشا یدعت اب تفااخ هن صا ا ی «ریحا ۳

 ٩۰۵۹ و ۰۸ و ۱۰۷ و ۵۷۱۰ . رولوا نیاض نو

 . قاب هرلهدام ٩۱۱ و

 بوغارب یتسهسبلا بینا هدیورک هماج هسمیکرپ الثم
 یتسهسلا كنهسمک لوا صخشرب رکید هرکصندکدرک هبورجا

 كناک هلا لوا .هدهتسا شوک یام یعنی ۲

 كنهسیکلوا یی كنسهقشب هکویلاح بوللوب هدننظ ینیدنلوب
 یعامح مک هتن . رولوا نماض 37 یا هسلوا یهاط کودا

 هسیا شمو وا ادعاق ِ هدقدنلوا تقرس هلا هلقمو وا

 . ربالا عم رولوا :نءاض هسوبوا ًاعحطض+ اما .زانوا نماض



PELE TAPCO 
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 تلافک

  6لا یو لام تاما كيهتسمک رب هدندزن یر

 لشک هحرو كنهسمک لوا هرزوا كما ادا ندلام لوا

 رولوا نماض هستا در هنحاص لا لوا هرکص ندقدلوا .
 »  » ۰قاب ههدام .
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  ۵یتمق هسلوا فلت بودا یدعت هوه ص « نمص

 ها هب هّقح ال یه دنح رش هدام ۷۵۱ » . رولوا نماض ۷۵۵

 وای ا
  "۱.قاب هیهدام ۷۵ع» .رولوا نماض هسا تفلاخم لدع

 تاناما

  ۷رولوا نماض هسا رص رجالا عدوتسم ۰ ۱۷۷۷۰

 قاب ههدام .

  ۳و ۷۷۹ » ۰ رولوا نماض هسشا یدعت عدوتسم ۷۸۲

  ۳9قاب هراهدام « ۸۰۲و ۸۰۱ و ۷۹۵۹۶ ۷۹6 و ۷۸ و .

  ۹و ۸۱۶ ۰ رولوا نماض ها یدعل ریعتسه ۸۱۵

۸۲۱ AYO ۸۳۲۳ AY\ و ۸۲۰ و ۸۱۸ ۸۱۷ 3 ۵ 

 قاب هرلهدام ۸۲۹ و ۸۲۸ و ۸۲۷ و .

 کر
« \ AV» رولوا نەاض هسا یدع كلم كىرش. ۰ 

 قا هب هدام



 سن( تم

 ۱۳۷۵۹ » .رولوا نماض هسشا یدعآ دقع كىرش ۱

 . قاب هرلهدام ۱۳۸۳ و ۱۳۸۲ و ۱۳۸۰ و

 ۱۱و ۱۱۵: .رولوانماض هشا یدعت براضم ۴۲

 . قاب دراهدام ۱۳۰ و ۱2۲۲ و ۱8۲۱ و

 تلاکو

 ۱2۹4 » . رولوا نماض هسيا تفلاخ لیکو ۳
 . قاب هرلهدام ۱۵۱۵ و ۱۵۰۱ و ۱2۵۹۸ و

 e هدام 4 زد

 ها نوا ود امر ناف شوش

 ا 5و كوسا نع 7 ؟ .راتح درو هر دنه رولوا بصاغ

 نوا لهح نع

 دوخاب هدلو م ۷ هلتهج و : لاثم هتسلآ لع نع

 یک تاناوبح و تالوقنم شلوا عیاض ندنحاص (هدلع رکید

 چوا هدنوب هدکدشیا ذخا (مدولو) لام رب ىع (یش رال
 . ردراو لاعحا

 هدنمکحصاغ هتشا ذخا هرزواقلوالام هتسودنک ۱

 « ۹1۰ . نوسوا درک لوس وا مولع» كرك یحاص (.رولوا

 . قاب هب هدام

 قلا یززوا قلا لامآ هتسوتق تو ی

 .راتشدر ردسالوطندنفیدلوانامض بجوم ین | هجوریو عون



 رولوا ۵ صاف هدبو ید ,رولوا بصاق هدارو

 خاضیا هدنفرعت كبصغ هدیدغباتک هکردوش یس كنسملنبد

 یناشا كن هلطم دی و یسهلازا كن هم د بصع هرزوآ ینح هنل وا

 كنیحاصلام یی یفیدلوا عیاضیش روک . بولوا لصاح هی
 یمهلازا هقحم د ندنف رط ذخا هاتهح ینلدعلو هدنرزوا ی

 .زالوا شلدیا عزن ندندب كنیحاص لام
. ۰ ۱ 

 هرزوا قلوا لام هتسودنک یلام روک ذم ىع «كنو 7

 فلت) هدندی هسمک لوا لام لوا هنرزوا» یسما دخلا
 عنص كنسودنکو هدنعایض اب فلت (مدلاح ینیدلوا میاض
 یک ینجهلوا نماض هحنمکح هدام ۹۲ هدق دل وا ( یرصه و

 ه هدام ۸۹۱ (.رولوا نماض هس (ةلهسملوا یربصه و عنص

 هداعا هلح ینیدلوب یلام روک ذم هسمک لوا هدریدت وب .قاپ
 ما .داعاوادر هنجاص کلب نولوا یر ندنامض ها
 ۱ . راخ در قاب هر هدام ۵ رولاق هدنناعد

 ندنسروس ا کد هسمکرب «لوا لاثم هنسلآ لهج نع

Oهلن تر ونک نوفر ندا رارف هنسروس  

5 

 ا . رولوا نماض هسلوا فلت نکیا هدندب هد هسا ذخا

 3 نانو هعلد و ه دی دی عدونسم 6 یا لایه هنسلآ لهح نع

 كنحاص ارخؤم هدیوق یتسهوررب كنسودنک هجا كنهسلا

 بوتوتوا یتسه«ور عدوتسم نکرریو یهعیدو هنیرزوا یلط



2 OT 0 

Eبس ۳۵  

 غلطم e هعلدو بحاص هدهسز و دک ضد هر روک دم

$ 

 كعدومو .رولوا نماض هسلوا فلت هدندزن هرکص ندقدلوآ

 . قاب هحرش هدام ۲ » . راتشدر و هدنه ردلکد ردع یلهح

 عفد عدوتسلا نا الا عوضوم نک نا ها وهو ثحم هف

 ىلا هلام عدوتسلا عفد دقف هو هيف اسا امر ىلا هعیدولا بوت

 هلام لالا تحاص عفد ثىح ةدام ۷۷۱ لیفنم اذه ناکف هریک

 ولو ناضلا هبلع مزاب فکف هحاص نذاب هذخا رغلاو هربغیل

 هذخا ول نامغلا هلع مزلب دوصقلا نا لاش نا الا ا دعا

Eنع هافخاو هسفنل هيلع هعالطاو  Aاذه ناکف  

 الب ةعيدولا نوت دخا عدولا نا لاش وا ةدام ٩۰۱ لبق نم

 مزاپ حف هب بهذو عدوتسلا بو هف ناکو عدوتسلا نم صا

 ٠ .هحاص نم صاالب یغلا لام دخا ثبح نامضاا هيلع

 6 هدیروص ا هرزوا كمرو هنحاص» یثلوا اما

 قلوا هطقل یی (فرص هدندی هسیا مولعم یحاص رک )۲
 رب رکید اب شوخ رس نکردنک و (.ردتناماژ یراع ندنتفص

 یا شوم ا 7 د بوشود ندهنس

 ییدسا اشا ر 2 هتن .یک لام دلا هلرهروک یخد

 كنسودنکیباب .رولمقاب هدقدلوب هراب نوفدم هدنراود كنهناخ -

 ک | كسرتشم بولوا كا هسیا ردیا اعدا ینکودیا یلم
 هساا راد ر وس یغلدملوا كنسودنک عی 1 اما .رولک مزال یسم رو

 0 در رولوا هطقل دا لوا

7 



 قند ی زن یا

 ۱ بم ۳و
 ۱۱۳ ۳ مرز لوا کد هدکنح مش یا هرقف

 ندهلئسمیکیا هل ربع میاخ ىدا .ردیش نالواعیا> «دوضقم

 . دوش وا زارتخا
 هطقل راش ینیدقاربو ینیدت | ادصق كنحاص «یلوا "لس

 كعا در اک | هسرولوا مولعم یحاص لام یک ینجهبملساص
 هدنرفدزو ناتسو عا ES ۳ هک هل وش ES ید

 تاعورنمو یهراسو زوبراقو یراموزوا یتوکود یبا ا
 یهتوایرانوب و هدکیالرت یراقاشاب هه داصادعب هدنرلالرات
 رتسا ےک یرلکلام یرلهبش روکذم یدعا .ردهدقلآ ییرب
 ان و هکردقو ساب هدنلآ هسیا راشقاو هدزوا قلا ةا

 مکهتن .هیدنه ردهدنمکح ایم هدلاح ینیدلوا مولعم یاحا
OSبودا عراست  AATیتمقو نالوا داتعم  

 الا نانلوب هدیراح رهن هبلع ءان .زاملساص هطقل رلبش.نایملوا

 یراقدنآ ادصق یرانآ یناصا بوبلوا هطقل راما وللثم دومرا و

 نوجا كلم یرانوب هل تهج یکجا بلط یرانوب یناحاو
 نانلوب هدیراجرهن اما .هصالطانع ميل ادع ردزاح كمناذخا
 یسلنآ و نابینا عراست داسف هنسودنک وللثم هتسارکو جاغآ
 مولعمیناحا رک | .ردهطقل ابشا نانلوب تمقیذ بوىملوا داتعم

 ِ ی

 رايش نانلوب هدندپ یحاص هدیویلوا عیاض « هينا "هلئسم

 نانلوب هدنسهناخ اب هدنيج كنهسمک رب هکهلیوش .ردلکد هطقل
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 ارهقو (رهج اب اف هل 3
 . رولوا بصاغ اب قراس هسلا كلاملا نذآ لب

 یحاصو هنیحاص) انیع هجنلوا دوجوم یلاموب هیلع ءانب
 و در هلا لاتس هسعو یسهروو هنسهرو هلم هساشلوا توف

 شلوا فلت اما .قاب هیهدام ۷۹6 (.دولک مزال ینا ملست)
 طقف بوی مزال نایض هحنلوا فلت ربصق الو دعت الب هسیا
 هفن هدام .رولوا نماض هسبا رولوا فلت هبا ریصقت اب یدعت
 . قاب هنح رش ها

 هروک هاهقف ضعل 3 نالوا ولت یحاص هلو هتشلا

 VV۰ رک لا لاو هداهشا هددخا نیح هلعءان .ردلکد هطمل

 . ردقوب تحاح هالعا هدننمض یس رحم كنحاص هلهجو هدام

 .ردقو تحاح هنالعا هدهسا هطقل هدو هروک هل وق ضعا رکید

 راستخا یلوا لوق هل رعت «فرص» ف هع یدعا

 ::ردشملاا

 ءاملع فالتخا هدهطمل دخا

 هدلح هكذخا هرزوا كمرو هنحاص لام نالوا عياض

 هنرزواربغ لام هدذځاوب هروک هباملع ضعب بونلوا فالتخا
 .زالوا لالح یذخ اكنآ هحنمکح هدام ٩٩ هلغلوا دیعضو نذاالب
 یخدهلح هکردراشلوا لئاق هنلح هلذخا يخد اماع ضمب رکید



ENDO EN 

 یلام لوا یی . ردشملیا رابتخا یلوق ینکیا وش هداروب
 نم هدلاعنیدحار ز .ردزناحكماذخا ار امر

 كماعاذخا طقف .ردشلوا دراو لدع اذ دمشلف ةطقل باصا

 هروک هناملع ضعل هکردرناح ید قداع وفوط الصا 6 ۱ یک

 هدناکمو لحم ییدتیا عیاض یحاص ارز .ردوب هدنالوا لضفا

 رولوا حاضیا ابیرق یک تن . ریدقلا حتف ی .

 0 2 زروال وا نک د ی س هه هوقف نکل

  رولوا مولعم کجا بلط ینا یحاص هکهسلوا یش

 ا موج یول ود وس هزبس و یراقوف رانو زو راق

 نالعا هلهحو SL هند ندنغح هلوا هحانا

 الثم یی بواببهدیا عافتنا هلکنو قرهسلوا روبج هدامشاو
 ورا مایلقلا نم هوهاسسو :نواسهر a نزن الت وط

 ندتفح هلاق هدنکلم كکلام هن راد و داو ردقوش .ردقو

 .رولسهدبا دادرتسا هدقدلو هدندب ندیا ذخا ی | یحاص لام

 ردلکد كلم هسخو تولوا هحاا الا و کنوح

 كنحاص لام هحل وا دوج وم لام نالبدیا هحایا هسا هدهحاباو

 . ردقلا حتف ردیقاب یدادرتسا قح بویمقبج ندنکلم

 یمضكمال -- هدندب «هسیالکد مولعم یحاص رک اوا ۳
 ا هرکس ا مروک مار ضو لق كفاقو
 (.ردتناما هدندب هسمک نالا بولو ىنا طقتلم

 ۱ هطقل كردیا فرعت هدسکیا هدقدلو صخش یا ی هطقل



 کیا یظفلرب یهدهدام ردص هدلاحوب .رارولوا كرتشم هدنمکح
 رکتت یظفل رب کلب .ردلکد نوجما زارتحا ندرلهسمیک هدایز اب
 نوسلوا هسا رولوا مکه هسمکل وا هکرونل وا نوحا میم و

 ردمزال طرش چوا نوجا قلوا. تئاما هطعقل

 بولواهدکلدبا مشرصت ینیدلوا تئاما كنهطقل هدهرقفوش
 .ردراو طرش يوا هدنسلوا تناما كنهطقل طقف 1

 هکردقمل | نوجمایحاص نکدونلوا عفرو ذخا «لوا طرش
 یشدلا هرزوا كمرو هنحاص » هدهفلاس هرقف هدهلم طرش وب

 . ردشلدیا ناس هلسهرابع « هدیروص

 طرش و هکردقملوا دامشا هدعفرو ذخا نیح «یناث طرش
 5 روک ذم هد هل

 رکذلای | طرشو هکردقهلوانالعا ذخالادس «ثلاث طرش -
 هنرزوایسلوا تناما كنهطقل یدعا .ردروک ذم هدهدام ۰

 .ردیا عرفت لئاسم وش ۱

 لئاسم عرفنم هس رزوا یسلوا تناما ثبت هط2ل

 ۱ عياض اب فلت مصق الو دعت الب هدعّمنلم دب هطقل ۱



۳ 

 ۱۳۱ ۹۸۵ را مزال نامض ءدقدلوا یراط ناتصق هتف
 دعتالب هدمدب هطقا طقتلم یتح .قاب ههنا هدعاق یهدنح رش

 .رونلواقیدصتینم ههدام ۱۷۷۵ هساد یدلوافلت یصق الو

 هنا ظفح یار ین هطقا EEE «۷۸۰» ‹طقالم ۲

 سصقت الو دعلااب هدد موق ص ناما هطقل یتح .رولسهدبا اطعا

 ,راتم در زاک مزال نامض ینم ههدام ٩۱ هسلوا تفلت

 عیاضا فلت یالوطندن یصایسیدعت كطقتلم «هطقل ۷

 همیلست هنحاص یهطقل طقالم یکی ج هک مزال نامض هدقدلوا

 ی روا تر ی رو دلا یداوا نون

 قاب هددام ۷۸۷ هلبا هناک ءدعاق قمدضرش هفا هدام لوا
 ۱ . هب دنه

 درک یحاص كلام نانو هکیداشالک آ ندنالیصفت وش
 یخد هدنروص کیا لام لوا نوسلوا كركو نوسلوا مولعم
 مولعم یحاصلام هکردوش قزف یهدنراس طقف بولوا تناما

 ۱۳ ۱ ات هام اقا اوا هظقل لام لوا ع وا
 .رولوا

 اا لاو فرمت

 طةف بولسشالک | ینیرعت كنهطقل ندنناس وش كنهلح



۳ EE 

 ثردانم هنا كنماکحا ضمو هشرعت كنهطقا یا هحورب

 رونلوا .
 ایم و مو ام بونلوب هدرب قرلوا عیاض «هطقل ۱

 . ردلام نابلوا

 نانلوب هدندزن یظفاحوهدلزانم هلباریعتوب «میاض «لوا دیق

 كابصغ هکرولواقراسا بصاغ نالآ یرلنوم هکیدلاق جراخ رللام

 نو ale هات E هدر )باس سا

 هدکعا تماقا هدرارداح دوخاب نالوا هدراعم و هدنراوج

 نانو هدنراوح هلزا "هلفاق و هدنفارطا رابهحوک نانو

 یرلنو و .زامهنلوا ذخا رلنوب هلتهح د .ردلکد هطقل راناوبح

 كنحاص هاب | یریبعت عباض هن .رولوا قراسا صاف ندا ذخا

 هطع» زوا یتیدنل وا نایب اه | بولاق جراخ لام ینیدن | ادصق

 .راتګ در ری .رولوا هحاا قعا

 27 هرب رب یلام رب هسمیک رب مکه تن
 یرواییهلوا یا یزوس و هسید نوسا وا فا

 "رم صخش هسلا شمتشيا تاذلاب

 هع یغتسم ینیرعت نالوا رزاب یک ینیدلوا یتحالص کما

 لصاو هنعمس كصخش یی



 هدراهعو اننامز یف كلذک .ردراو خالص کما كلمو ذخا

 نیرام یک یغیدلوا رتاج کالمتساو ذخا كرلهراب نالبحاص
 اد رس یا عضو هنکوا وق هرزوا كما نیرباعو

 . ردزاح كمحما

 0 نالي 0 کلیک رب كادكو

 ا ینراعا زدنا سرع یاغآ هوم صحش ي 'هدهزافم

 لوانت سکیه ندنراعا كحافا لوا یی ندنآ هسیا هحابا
 . رولسهدیا

 مولعم کلام هللا یستو « نابلوا مولعم کلام « یا دق

 در هنیحاص روکذم لام هک رولاق جراخ لام یک تناما نالوا
 ۱ مهفنم ندنسهدام وش كنهلحو . ردقو تحاخ هالعا .رونلوا

 .ملخ ادبع ردطع هطفا لا و هرزوا یبیدلوا

 هدهب رام یانئا یخد هللا سسعت و :نابلوا حایم «ثلات دق

 قالطا تبغ کوب هکیدلاق جراخ لام نانلق ماتغا ندیرح
 . ردلکد هل «لام وو. .هسرولوا

 ىل . رولاق جراخ طبقل هللا ريبعت وإ : ردلام <« ما را

 اکو هسیا رولوا قجهلوا قجوج هدیویلوا

 كنهطقل ندناس وش كول
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1 
 س

 رولوا نیما نامز هنو نيمضو بصاغ تقو هل طقتلم

 دخانیح كنهطقل و هدنروضح دهاش ییا لداع طقتلم ۲

 یهطقل هدنامز یتحمر دلاق ندر یببدلو ینهطقل ینعع هدنعفرو

 نا مپ را هانیشا یشنآرمدروآ هتلسا درس تو
 هرزوا ثمر و هنحاص هسلاراب وس دهن دال

 دمه ن دکل وس مرادهاش . راک رد ی وتو ها

 كلد اتاما باجمالایدلینکیدتا ذخا هرزوا كمرو هنحاص

 ردلل وا MES EE یعل هداهشلا لوسقم رادهاش و هلغل وا

 . لخ ادبع

 یتیدلوا رارآ یهطقا کمک هل غلوا یشرب میاض هدنب

 هلکملب وس هل و هرلدهاشینعب هلکک د زکب ر وک ین ۳ رب دیشنا

 .رولشد هطقالا ىلع داهشا اکو هکرولوا لصاح داهشا
 زا كرو نول وا یر ردیف ریو

 طقف بولوا مزال داہشا هلهحو و نوسلوا یثرب زستمیقو
 هطقل یک ینیدلوا مزال صا كتا حرصت ود هنطقل هدداهشا

 را روطد مزال ید سدح ناس ود ر ا نو

 یعرولس هلوا یعم نیت داہشا هلا نالعا

 هنع یغتسم یییرعت نالوا روکذم ةا هدام ۶ داشت



 کودیا مزال ید روکذم فیرعت ربارب هلاداهشا ینعی .زاملیق
 هدقدنلوا دامشا یناولح ماما طقف . ردشلدیا حرصت هدطبحم

 دامشا هدعفر و ذخا نیح ینعب . ردلکد مزال فلرعت قترآ

 فب رعل هلهح و هی داف هدر 2 ی ۳ هدکدلدیا 5

 .ردشملبا ناب ینکحهما اضتقا كما نالعاو

 ینغتسم یداهشا وب ید نالعا ینعی روکذم فیرعآ مکهتن

 ء لوا ندنسارجا لرو دم فیرعآ هلعءان بوبملق هنع

 دخالادع یل .ردملعقفتم یعوزل كداهشا ہدنعفرو کاک

 ارحا هوا نالعا و فررعآ و هدقدنلوا نالعا و فیرع

 .ةطقللا ىف راتح در ردلکد یفاک نوجا داپشا نابلدیا

 هطقللا ىلع داہشالا لحم

 ندلح یتیدنلو كنەطقل الاب هجورب هطقللا ىلع داہشا ۳

 هدعضوم و بولوا مزال یسعلوا ارجا هدنعفر و ذخا ناح

 لدو كنەطةل طقتام ىتح .رديا باحما یلاض داہشا كرت

 لح هدیوعا داهشا کیا ردتقم هداهشا هدنذخا ناک ندلح

 یهطقل طقتلم هکرکم .هبزازب رولوانماض هسنیازواح یروکذم

 كحهدیا داهشا هدنعفرو ذخانح كهطقل یک قلو هدهزافم

 كصاغ ر هدردشآ دعا داہشا دوخا هس هلو یرلدهاش

 وش یدعا. . هنلوا فوج ندنسعا دخا ندنلا طقتلم ین هطقل



۳ A O و 
3 ET 

Taاه  

 داهشا كرت عام الاب هتب هسلا نمهديا اشا یالوط ندسس یا

 یلاه رغ یس لاوماتناص داپشا هکنوح .زانوا یا فبعاب

 عورشم نوجا هداعا و در 1 هدنر وهط یحاص هظفاح اب

 « داپشا هدنلاح قوخ ندندخا كصاف هلو هدلاح یییدلق

 ندهروکذبایساو .ریدقلاحتفو هیاده رولواببس هنعایض كلام

 ۰ EEE روس هلا ىى هدنمح یبدمهدیا داپشا یالوط

 یون دا تایشا یالوط ندعورشم ببس نالف طقتلم ین

 یدهاش طقف . رونلوا لوف یزوس نیم اعم هسلا روس

 دابهشا هدع هدریدق ییدمهدیا داهشا یالوط ندنسمامهلو

 مزال یسعا داہشا ناه هحل وا سر تسد هرادهاش ثح هدبا

 . ردناض تحوم داهشا كرت ا ندنو بولک

 ردلکد ناخ تبحوم هدیروص يا داپشا هر بس لب نکل

 داب ییدعا داهشا الاب هحور طقتلم « وا تروص
 هنسودنک یسلآ ینهطقل یی یطاقتلا كطقتلم هطقللا بحاص
 هسردیا رارفا ی A كلغ ںولوا نوجا كما در

 ا یدند | رادار كرانو ارز .رولوا یرب ندناض
 .همانع رولوا تح

 یطاقتلا طقتلم ندا داهشا كر رذع الب ةا تروص
 هطقللا بحاص و رلبا عدا ینکودیا نوجا كما هداعا هنحاص

 هروک هفسوب یا ماما هسیا ردیا نایمرد یتیدنل | نوجما كم

 ارز .رونلوا لوق طقتلم لوق هلا ینع هنغيدملا نوجا كل



 و یا

 هدکا اعدا لد بوجو و نا هملع طعتام هطقللا بحاص

 هحینمکح یسهدام ۸ كالع هک ردهدکملبا راکنا هسا طقتلمو

 زوس هنج وم یسهدام ۷۹و كنهدىا اعدا یتمذ تئار زوس

 وصف ا هاتط تاما ناسا هدر و . هانع ودک کیم

 تداس و تل الت هنکح هدیا رابتخا ی هیسح توعا تاکترا

 لو هتزوض نالوا لالح اعرش یذخاكنا هلتهج یحمدیا

 ی هسخو بولآ هرزوا تعا در هنحاص هدوا هکرولوا

 2 ردماق هنماقم داهشا یعرش لبلد وش هتشیا .ردقءالا نوجا

 یند حرجرت راف ذخأن ھو یلوق وش كفسوب یا ماما"

 مزال نایض مروک هدخجب و مظعا ماما اما راج در ردشلدیا
 هدهداموب رک .ردا تلالد هنحبحرت كنو هبادههاظ هکر ولک

 رادهنکیدلدیارابتخا كنبرب ندهذم ییاو هدهبتا ءدام رکو

 .ردقو تراشا ر

 لح كفالتخا وش یهدننب فسو ییا ماما هلیا مظعا ماما

 هدنسهزآ فسوب ینا ماما هلبا مظعا ماما هکردیانوا مولعم
 لام طقتلم هلبا یحاص لام ىلع كفالتخا وش نالوا مقاو

E N O E 
 یحاص هدلاح ییدید مدلآ نوجما م ربو اکس قرەلوا هطقل

 وید كدتيا بصغ ندنب بويلوا عياض ندنب اساسا ینعپ هطقل



 ےس 0 هتک

 راتدر رولکمزال نامض هطقتلم لیصفالب هدنرلکدتا فالتخا

 . هب ربخو هطقللا ی,

 ماکحا یهدنلاح یسهداعا هلحم ینردناو كنهطقل

 هداعا هنلحم هنب هرکصندکدتبا عفر و ذخا ینهطقل «طفتلم

 و ست دی

 هدزوا كمرو هنحاص یهطقل طقتلم « لوا لایحا

 فالتخا هدو دا و یادلو هن هركصندقدلا

 .رولوایر ندناض هروک هشیدلوا روکذم هدهبناخ تونل واهقف

 درک و نوا هداعا TTR یر یییدلو ل

 . رم ردو ید تاور نهاط .نونشا هداعا ندعا زواج

 لف ندر یتیدلو درو هلعیدنت وا ناس هدنصع كه زازو

 اما بوک مزال ناض هسردبا هداعا زواحتلا و لیوحتلا
 ردو هب هدا هداعاو در ه:هحاص هسردیا هداعا لیوحتل ادعب

 .رولوا هدننامض نا

 لام هنسودنک بوبلآ هرژوا مرو هنحاص «یناث لامحا

 ندنامض هشا هداعا هعضوم یا دلا هرکصندکدسا ذخا قرهلوا

 تیلّوسم تحت ردق هديا میلست ًالاس هنیحاص بویلوا یرب
 هدنحرش یسهیناث هرقف كنهدام وب مکهتن هیناخ رولق هدنناضو

 ۱ .یدیشه وا نایب



EEیا ی  

 ردال وا یمقمالآ ی قلا ین هطقل

 هرزوا یییدنل وا راعشا هدنحرش یسهنان هرقف وش كن هل

 كمربوهننحاص یلامنالوا عیاض هکرولیشالک [ ندهروک ذمُهرقف

 یکرویطو رکراب رک هطقل یی لام وب .ردرتاج قلآ هرزوا
 ها یاشا کوه نوت دل رکو نوسلوا ناوح "

 ا هام ا ا ناما هی ظقتامو , نوسلوا
 هلغلوا وتم یعایض هداروا ارز .ردلضفاو بودنم قلا هرزوا

 ءرلنآ مکهتن . ردیلعا فبرعتو ذخا ىلا ساللا لاومالةنابص

 ید قمالا هرزوا قلوا هطقل ندلم یندنلو ید كمامشطا

 هنلام رولوب رارآ هدلم ییدتبا عیاض یحاص اریز . ردزاج

 صرح بویلوا نیما هنسش یب الاو . حتف رولوا سرتسد

 عفرو دخا هسيا ظوحلم یسعیا كالساو فرص هلبسیعمطو
 ۱ .ماطادبعو هب اده ردلماعا

 اف تالار م یمن هرلنآ هکراو ردقوش
 نالو یآ هسنلوا فوخ ندنرللوا فلت هدرب یرلقدنلوب
 یسعا ظفح بول قردلوا طقل هسمک نالوا نما .هنسفنو

 بولوا بجوم یما کرت كموزل وش هدهسیا مزال و بجاو

 یکوب ین .رہلالا عمو ميلطادبع زملیا توعد ینامض هسخوب
 نام ودوط اک | هدلاح ینیدلو یهطقل نانلوا فوخ ندعایض



E 

 هدفدل وا عیاض هطفل لوا _ هنرزوا هسمک نا دخاو -

 . زلک مزال نا

 هّمح ال

 رد ه دنقح طقم طو رش

 .ردط رشیسلوا لقاع كطقتلم

 یطاقتلا كهوتعمو كشوهدمو كنارکسوكنونحم هلع ءان

 قرهلوا هطةل یلامر نون تح ,ردلکد حس یسلآ هطقل یعل

 تقافا بسک هرکصندکدتبا عزنو ذخا صخشرب ندندی هدبولآ

 اما . هدیا ذخا و یوعد یهطمل ندموفم صجش هشا

 طرش یسلوا غلابو رح كطقنام بولوا ےک یطاقتلا كلقع
 . ردلکد

 یهطقا صخش ر ندندب طقتلم نالوا لقاع هيلع ءان

 9 هلکعا عیاض ین هطقل طقتلم دوخا مک دا دا رج

 یتیحالصهدادرتساو اعداندن | كطقالم هدقدلو یا صخشر

 یا يدب كطفل ارو رد وا کد دا
 قح هحناوا یقف یسودنک فیرعتلادعب طقتلم یک ینیدلوا

A 
 نوذأم بولوا رتاج یسلآ هطقل ىخد كريم ىصو كدعو



 تولواداع هنسودنک نالعا هلهح و دا ىعل فلرعت هسا

 یی ا یسالوم یروکذم فا رعت ها لکد وام اما

 هدعفر و دخا ناح موق ص یص یح .راتع دز ابا یسصوو

 . راتم در رولک مزال ناخ ها داہشا نکا ردنقم هدامشا

 ك هدام ۷۷۰ قو
 ت

 قاوساو هدناکم یاو ییهطقل (ینیدلو هطقل رب ظقتلم»

 ا مماع یک دعا باوباو حزاوشو
 .زدیا نالعا یسودنک تاذلاب دوخا رر دشا نالعا)

 ندنالعا هکردوش یبس كنسلوا هدهروک ذم لاح كنالعا

 یسلدیا میلست E روهظ یحاص كلام وا دوصقم

 تیک ناو و تو وا لا هللام تانجاص لاو

 . ردیا لیست هلیسهداز یروکذم دوصقم یسهلوا

 نالعا هلرله نع

 دوجوم رمغ ثذاوح قاروا یهدزعامز هدنرصع اهتف
 .ردقون ثح هدهبهقف بتک هدنقح نالعا هلا هطساو وب هلغلوا

 طقف .ردزناح هدزعامز ید نالعا هللا هروکذم قاروا نکل

 هيج ینا دلو ید هلع هدر ره یکی تاد موقوا هننغ کچ



۱ heir i 
 — € سا

 نالعا هلیسهطساو یدانم هدسان "عماح یک ییدید كناهقف هنب

 , ردنللدنا ید

 یرادقمو یندمو ینامز كنالعا

 . ردلکد مزال یبلوا هدذخا تقو « نالعا یهدهدام و

 قفا یک ییداوآ a هسلسا نالعآ هدیدیخا فو ۲

 ها وا نالعا ءزکس ندنخا تفو هاط رخ یلقا قلا #

 نوجا ین یهطقل طقتلم هلکنو و . ردرتعم و حیبح هنب

 ههدام «۸» .رولشالک | ییدسا ذخا نوجا یحاص بوما

 ّ ملح ادبع قاب

 هدهسیا شعلوا فالتخا هدنکودیا ردقه نالعا تدم
 راتخا ندنفرط هک الا سش و هنالوا لوق هدهبهقف نوتم

 هلا تقو رب ناعم یک قلوا هنس رب كنالعا تده هروک هنالبدبا

 ندنو هرردتا نالعا تدم ردقوش کلب ردبسمالوا صصخ

 نظ هحنسودنک هنکحهما بلط ین هطقل روک ذم یحاص را

 هدنش روح كمردتانالعا نالعا تدمیعی» .هلوالصاح بلاغ

 هظفاحم اهد هطقل او « ردشلدبا ضيوف هنیار كطقتلم نانلوب

 . یک راعاو همعطا . هلوا ندرابش رولو داسف هسلذیا

 عفد هدکدتبانالعا هعفدرب طقتلم هروک هننایب كنهیاولو
٤ 



 ی ا

 نالعاو فرعت نالوا تحاو هدهسبا یفاک نوجا نام عفد

 . حتف ردیللدیا رارکت
 هدندزن كدههشدبا روهظ یحاص إل یهطقل طقتلم (و)

 ردا ظفخ ءرزوا نوا ۶

 نایلواو نالوا ریاح یمیلست هند ردغ یهطقل
 مکح و کت روهظ یحاص هقشا و راتروص

 نالوا زوم یمنلست هاد ردع ین هنحاص كنهطقل

 1 ردحوا لاوجا

۱۳ De 
 غ هل (:یفیداوا لام وکو
 مکح هلبا ملت هبهسمیک لوا هن بجومر یخد کاحو

 طقتام ( هسردیا ززا لقطهیی   ۴١.رولک مزال یسعا ملست <

 هطقل هسمکر ی هدلاحو و . رولوا روح اکو طقتلم یی

 هدقدلوا قحهلا بودیا تاشا هتلابو اعدا ییدلوا كنسودنک

 هباده نمهدیا بلط سفللاب اب لالاب لیفک ندهنمک لوا طقتلم .

 . نمهلیدیا راجا هبهطقل ماست طقتلم مکحو هن الب اما

 هحنکح هدام ۷۹ هلفلوا هطقلا بحاص یعدم هدنو ارز
 . حتف ردمزال یا هنس هماقا

 ۱ ی وا تاب تیپ هیسوو هم



 نان

 هطقل بوقبح ید صخش رب کید هرکص ندقدلا ندطقتلم

 نامض قترآ هطقتلم ها تاشاو اعدا یوا لا كنسودنک

 دهسنک لوا كقحتسمو . قاب ههدام 8۱ . رگ مال
 ر رولک مزال یا اوت

 هصالا سه كنەطقل هلروهط هسممر < ا

 هدر دت یتلدلوا هراب الثم ینعب یتامالع هلا نالوا قفاوم

 یرطینب دل وا وصوم كن هراب ینعل ینسهسک و ینسحو یددع

 و ده اسو ی تک دنا تصوف داف

 .زانوا بقاعم هدریدقت درو ےک .رولس ر و هبهسمک لوا

 6 ءروک هباهقف ض+ هسل وا كحهبمرو هل ساضر هدلاحو نکل

 هکردراویتح هکمنا بلط هن بویمهیدیا رابجا کمری و طقتلم
 زا تلالف هستش کاخ ترا شال 4

 ینهطقل ی هدیودیا روهظ ه 5 کا مکه تن

 ینکودیا كنسودنک هطقل یربرهربارب هلا فیصوت الاب هجورپ
 . رولسهدیا اطعا كلارتشالاب هدهنسکیا ربجالب هسا رابا ناس

 هدقدلوا كجهدیا ملست یهطقل طقتام هدنر وصینکیاو و

 هدلاح ییدمر و لک بلط لک نده لا

 . ردراو یقح کما عانتما ندمىلست

 ا A هل ر وهط EE «یسحنح وا

 یکوتا هلن نمک لوا اطقل روک دم ید فتو ناش

 فصوت الابهجور, یهطقل هسکلوا هدریدقت ییدلبا قیدصت



 اف زی عین دا یا سا ی ها
 تست یی

 هدنروصیجنحواوش طقف .ردیاملست اک | هنب طقتلم هلی همتا
 ضم کما ملست هسا ماست هبهسمک لوا یهطقل طقتلم

 حیجرت یتهج ربج لاک ققح هکرولبدیا رابجا هروک هباهقف
 بلط لک ند لوا طقتام هدلاحو و .لح ادبع ردشعا

 . نملبدیا رابجا هروک هباهقفضمب رکیدو . روایهدیا
 ۱۳ و اه نکا روک دم مدالاب طقق
 NT N هک نوا ی

Eهنسهقش یلام كرغ ىب زالوا بقاعم هدردقش  

 زلدیآ ریزمت هید یدشیآ فالتا یدعساب هلیتروص ماست
 سا + تو اد زالوا لوئسم ةر الا ةهمتنمو

 . ردلکد كعد رولوا یرب ندنامض وشراق هنسقبقح

 طقتلم قیدصت ابو تمالع ناس الابهجورب طقتلم هبلعءانب

 صخشرب رکید هرکص ندکدتبا میلست هبهسمیکرب ییهطقل هلبا

 هسردیا تاشا هندسلاب ینکودا ۳ تكنسودنک هطقل هدب وقح

 را ا هوا دعا اتع نددلایف هحبلوا د وجوه هطقل

 زا هو هطقتلم هسرابد صخش لوا هدنروص یتیدلوا فلت

 یا ههدام «۰» . رر دتا نمضت هضناق ینعل هی هک وا

 2 دست مکام 05۸ مدکدربدسا نامضت هتضلاق

 هطقتلم اما بوسهردّتسا نیمضآ هطقتلم ضلاق هرزوا یدال وا

 عوجر هّصل اق ییعل 2ک لوا طة م هدلاح کید ر دشا نامضآ

 : ییدصتو رارقا كطقتلم ارز .ردو هدنالوا حبح هکرولسهدیا



 ی

 شیلیا ماست قیدصتالب اوکو .یدادیا بیذکت هلا ؟ اح مکح

 . حتف یدلوا یک شملشالک آ ییدلوا كنسودنک هطقل هرکصو

 . قاب ا ۱۹۵ هادح رش یسهدام «۷۹» كد هلع

 هلا تمالع ناس نالوا رهظا هکرابدید اهقف ضد طقف
 ملت کد دليا ماست هلا قیدصتو عوجر هدکدتا ملست

 یحنجواو عوجر هدنروع یجنکیا ین . ملا دبع ردعوجر

 ۰ راد دی د ردعوحر مدع هدیروص

 ترا

 بجومر, هدیودیا رارفا نوجا صخش رب یهطقل طقتلم
 لست یالوط ندنسما مکح اح هلبا ملست 6 هدارقا

 هلا یغیدلوا لام كنسودنک هطقل ا درک دداا

 . زلک مزال نایض هل ها تانا

 هلماعم قحهنل وا

 تدم نالوا E احرشو ۳2 هدهدام ۱۳۳۰ 3 طقتلم

 e هعل را هوحو ها روهط یحاص ه دلاح ييدتا نالعا

 : ردراح هدف رصت هلا



۳ E 
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 حق و ید ی نوک دم تدم هسرابد ۱

 o خا
 هرخآ نوح راو سما ماشقا لاخدالاب هئاربم ىلا یسهنرو

 ات ی ی ی ی یی ی ی یی

 مد ندتنوف نابلاب یغیدلوا هطقل هدندب ین . ردا تدصو

 ۷ حنف ربا هبصوت  یظفح ید

 هدنروهط كنحاص مک ام تدم هسراید ۲

 هدلالاتب هکردیا عضو هلالاتب هرزوا قفلوا هداعاو در اک
 دواو ا هظفحس كناطقا ید

 اه هه لا a دم هلیری ۳
 ضارقا هبلم رب هسیا لامرب ضارقا لباق یخد کاح . ردیا
 . رولوا راح هبا ضارقتسا ید طقتاء هدریدقون هکردیا

 جاتح هعسو . رلبا اطعا هبیلمرب هراضلاب یتا کاح دوخاب

 .ردیا ظفحیتنم هلیا عیب ینآ کاح اب طقتلم هسیا یشرب نانلوب

 . ضهدیا خسف ا ینو هرکص هسیاشعاص اح رو

 هسلوزو وا طقتلم نکیا یثرب داسفلباق هطقل اما

 ۱ 9 . قاب ههدام ۰۷۸۵۰ ۰ زلک مزال ناص

 قدصت هرقفرب هدزواقلوا داع هنحاص یاو هسرابد
 . ردبا لاصبا هنقحتسم یقح ناکمالارده هلهحوو كردبا

 ینع هدهسلا روح هلاصبا هنحاص یتبع كن ەطقل طقتلم ىع

 زبج یحاص - یناو یی یضوع هحنیلوا نکم لاصیا هنیحاص

 قدصا هب ینع هسخو ردیا لاصبا هنحاص هل راتعا رولوا
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 قدصا ید هنکو ل« اب هندلو ریغص كننغر یک یحهمدیا

 , ملح دیعو هیاده سهم دنا

 رقف كنسودنکو هنسف ودنک هحیلوا ف طقتلءو

 نوتاض هسلا جاتح هعو قدصت یخد هنسهحوزو هنسدلو

 روک داف شب کل روید فر لپ و
ET,قدقراس هدف داوا تلقی قرص  

 لالح كعا فرص هنش نیزسقلآ نذا بولوا مزال قلآ نذا

 هغی دل شالک ا ندتقالطا كنهمهقف نوتم هدهسیاراشعد زالوا

 قووم اب یضلق ندا نام تل نم هد و
 ۹ ملل ادبع ردلکد

 رب قدصآ رنک نت روهظ یحاص لام قدصتا دع و

 هدنت كتزاحا وب بولوا داع هنسودنک یاو هسیا رولوا
 ید هسلوا كلمسم بوبلوا طرش یعاش هدربقف دب كنهطقل

 قحال كن زاحا هش نالوا فلت اعفاو . رولس هر و تزاحا

 ینعب هلئسم وشا ندهدعاقو هده سلا ندهمهقف دعاوف یسالوا

 . ردانتتسم یسهلئسم تزاحا هرکص ندنفلت هدربقف دی كنهطقل

 یسل وكنوب هدنروصینیدنلوب رصاق هطقا بحاصکردقوش 9
 هرزوآ ین هنلوا کد هدا تولوا فو

 . قاب هرلهدام « ۸۵۹ و ٥۸ » . رولک مزال یسمردتسا نیمضت

 را هاف مت ها هرکی هل زا هو و قم هیع لا

 . زالوا ثعاب هنلاطبا كنقح كنحاصلام تيراتحوب هدهسیا
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 ییشتقح كنملاس E هد !راتروط سو قدس E اب
 

 7 : 5 هوش . دراو

 نامضآ قح هدقدصت

 هةل هاغلوا ربقف یسودنک دوخا هربقفرب ینجا طقتلم  ؛

 ۳ هثلق -یروک ذم فرضت ا روهط هحاس ءرکس ندق
 ۱ . . ذخا نددیلاعضاو هجئلوا دوجوم انع هطقل هب هسلوا نا ر

 ۲۳۰ ۰ هرتفا اا اوا تاهم یک یجالس هدیا دادا
 4 ها رد ا

 ا دا نیمش طقم

 فا مت نزسقلوا دا ا و 6 .لآ و

 زاوحو نکا ملست هلسسهحاناو نذا كعرم ۵ نکل دده

 هلغلوا شقلو یقانم هنامض هحنمکح هدام ٩۱ هسیا یعرم

 ح . یدبا یم مالک مزال نامض هطقتلم

 خو تولوا نذا هفدصت نالوا تبا نر «باوح

 ` قدصآ ین ەطقل هسرزوا طقتلم عراشیمب .ردلکد قدصت باحا

 ردشمر و N هف دصت 0 زدم املف تاو یا

 . ردقلا



 — ۵۷ تب

 ا یلاق درع ف ریز ردا نک ید هرشق

 . یدلبا ذخا نزسقلوا یا

 نما دا اهنک دنا شف ن نطق الات
 یحاص لامیعب .روب دیا عاحرتسا لصن تبا یلم هلعرش

 . رویلیهلآ ورک هبا نیمضت لصن ندربقف

 7 منام هدادرتسا قح توم «كلم توس هلعرش نذا «باوح

 . حاف قاب هب هام A2» .یک ینیدلوا هدهبه . ردلکد

 3 یعب . نعهدیا عوجر هنیرگید هسرولوا نماض یسغنق

 ۱۱ سا هدوا ركضت دك دنيا قدصت مرتقفرب رخآ یهطقل طقم
 ۱ دردتا نمضآ هرقف كردبا روهط یحاص هدب ودا

 ا عوجر هتقتلم رمقف

 ٠ عوجر 6۱ هلغلوا طقتللا ةهج نم روزغم ربقف «لآ وس

 ىدا لغأ

 نالوا دناع هعفادیف دوخاب هضواعم دقع رورغ «باوح

 + 9 .هانع ردلکدنامض بحوم هحنلوا هدننمض عربت دقع

 ر قا هک ا

 عوج رهریقفىخد طقتام هدکدریدتبانیمضت هطقتام ميکهشن
 ادانسا ةد تفو هب هطل هلا نامض طقتلم ارز .نههدیا

 ۱ . رولوا ی قدصت ییلام یدنک تولوا كلام

 ندک دنا قدض هرقر مدوا فی لر و هم ته
 . رریدتیا نامضت هکاح هسراید هدکدتیا روهظ یحاص هرکص
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 هی ۱

 هفالتا هسخوب بولوا رومأم هیهظفاحم یلاوما كبناع کاح ارز
 نماض یسغتقو .ررد تا نیمضت هربقف هسرابدو .حتف لکد

 . قاب هنحرش هدام ٠٠٥۸۰ .ضهدیا عوجر هنیرکید هسرولوا

 نیمضآ قح هد اح میبو هدطقتلم عس

 E یهطقل هرزوا كعا ظفح سرا طقتام 5 هتن

 E و رز فاش ا) هط یحاص هدمب هدقدناص
 خسف یی هسخو .رولسهلا يسم نم هسبا شعاص ها

 اما .ردهلب و مکح هن هسلا راتاص اح تاذلا مکه تن ۰ سههدیا

 هدیرتشمدب عسم .رولیقاب هسیا شاص نیزسقملوا یرصا كکاح

 وو ھو یوو و

 لاطبا هسا رتسا .رولوا زب هسرابد یس یحاص هسلادوج وم

 هدي رتشم دب عییماما .قاب هبهدام ٩۳۷۸۰ .ردیا دادرتسایل ام هلا

 نامضت هعلاب هسرابد بولوا ربع یحاص هسیا شلوا فات

 | نیمضتهبیرتشمهسرابد ءرولوا دفان عیب هدریدقت وب هکرریدتیا
 0 بولوا لطاب عسب هدردش و . قاب هدام ۵۱۰» . رردشا

 . رولآ ندعیاب یعسه نم ییدریو یرتشم

 « سههدیا بلط ترحایعل لعح هدنلباقم یطاقتلا «طفتلم



 هک و4 ۱

 طاقتلا نددب ناکم كرك و نوا طاقتلا ندسرف ناکم دلرک

 مک مدتیا عیاض یلام رب هلبوش» یحاص لام هکولو . نوتا
 « ےہرو ترجا شوغ ردق وڈ هسیا ردیا میلسآ اک _تولو

 . قاب هنحرش هدام 244 .هلوا شعد

 هرکص بولوا عربتم هدقافنا یبدتبا دوخدوخ « طقتام و

 . ردءهرصاق ین الو كنسودنک ارز . نمهدیا عوجز هنیحاص

 لام هرکص بوبا عربتم هدقاف|ییدا هاب سما ك اح نکل
 هدندب هعجارلاب هک اح طقتلم هک هوش . ردپا عوجر هنیحاص

 ارخوم هلینایب ایدلوا 'دوج وم قرهلوا هطقل ناوبح رب هلیوش
 ىذا هقافنا هرزوا كما عوجر اک | هدکدتیا روهظ یحاص

 تابتا هس ماقا یفیدلوا هطقل هدندب ناوبح روك دعو بلط

 یضاقلل نال . ردا صا هلقافنا هنهح ولوا ید ا هناا

 .هباده قافلا ف رظنلا نوكب دقو هلارظن فاغلا لام ىف ةيالو

 هماقا ناح هغ ا و رولدا هماقا هنملع 5 هنس ردقت یه

 لاح فعک ها ون مدیا ظرش یروضح ا هک

 قلوا بنعکش هم اج در ووا هطقا كا

 كنهن وب ندشیدلوا مکح یارب هسخوب بولوا نوجا
 كناوح وب طقتلم طقف . حتف ردلكد مزال معخ هدنعاتسا

 تاق دوهش هطقتلم اح هسید ردقو مهني هتفیدلوا هطقل

 قافنا اک آ كەسيا قداص هدکزوس رک ا» هکرید هدنسههجاوم .
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 یبس كنسمریو نذا قرهلوا قلعم هلهحو و ا تا

 .ردردح ندنموزل سرب ندرره يا

 هدکدتیاصا هلقافنا قرهلوا هدهمطقتروص اح هکهلیوش
 ناض هسرزوا كالام هدنردق یروهط بوصخم كناوبح لوا ۰

 کاحو . ردررض هکلام لاح و هکردیا ررقت هقفن موزل ین

 هدنتروص یسمقح هطقل كناوح لوا هدکدُعا سا هلقافنا

 ررضتم طقتلم قرهلوا عربتم هدنفافا هدکرنتا قافلا طقتام
 .هبانع رولوا

 یتنوهم كنهطقل لباقم هفرصم ویو سما تروص هلقافنا

 زکلان هروک ها تیاوالک زدنلنوا مولعم هدیساروش

 ارخ ومهکلب بویلوا یفاک هدعوجر تح یصاكک اح هلقافنا
 كن اح ارز .ردمزال صا هلقافنا هرزواكّنیا عوجر هنحاص
 كر وك ذم قاعها هلغلوا ددرتم هد هسح هللا عوجر یما

 , راعهلقا سد ها تش ۵ ول وا لصاح كش هدنتهجب
 .قا هب هدام ۸۰

 هسرزوا یرما داهحو هحورشم تروص كم اج طقلم ۰
 : رولآ ندنحاص هطقل یفرصم طقتلم هنگ دنا قاغا هب هطق

 ارا ككا لرکو .نوسنیا قاشا ندنلام یدنک كرك طقتام
 روکذم هظقل حاص تم نوشا قاها كردبا هنادتسا
 یهطق رود دم کاج E EE عاتتما ندکمر و یرصم

 یوو و ی ی و ww یی ی ی ی وو ووو وس
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 ,ردیا در هنحاص كن هطل یسهلضف و هوس یفرصم قرههاص

 . زنا باخ ا ینطوقس كفرصم وش قا كنهطقل و
 یحاص هرکصندنقدلوا فلت هدندب طقتلم هطقل هلعءانس
 نه تینا نفرت OR قلم اس

 عوج ر هبهطقالا بحاص هنب هلبفرصء وش طقتلم بویلوا طقاس
 . رولسهدیا

 یهطل افتسا یار یفررصم کیدا هبهطقل «طقتلم طقف

 ندنتیدن و یتح هعانتما ندمیلست هنحاص ىع كاسما هدندب

 یهدلوا هدنهر روزا فلت درس ندکدتا كاسما هلهحوو

 هبدنهو راتشردو ييتلمو ررعو هادهینح هوا طقاسهقف هرزوا

 رک اساسا ندرت و لاا مش نکن وا رود هاش و

 .هالث هما اما بولوا یهذم كرفز ماما هقف طوقس هدنروص و
 ۰ زالوا طااس همه هدر ده و هدن رله ذم لنص

 كقافاو کرادت تروص كنسهقفن هطقل

 یسلوا تقوم

 هطقل هک هلوش . رولل وا كلرادت ندراحا لدب الوا هقف

 یرلنو طقتلم هحیللوا رابش راحما لباق یک ساو رتساو رام

 ابا ا راحم الا ۳ اما نذاب

 , رايا قافنا 6 احلا نذاب ةقوم ندنلام یدنک طقتام اینا



۳ ED ° 

 س ۷ تس

 9 یعم ق ا دوو راشم نوا هظقل کابل وش
 دوخا هسیا روللوا فوخ ندنسعا قارفتسا یتمق كناوبح

 ٣ وا ویح نایلوا راجا لاق یکقلوا نویق هطقل

  هرکص هدررو نذا هطقتلم هابسعا قافلا نوک چوا کیا

 ضمایر طفح ین یر

 حاضیا افنآ یسهتسم هطقل عیب مکهتن . قاب هدام و

 هطقتلم یفرصم كلنوک چوا کیا ؟اح ندنعویو . یدنناوا

 2 وب تل صد ما تک  قحآ : یا
 ه رات در و راتخرډ ردطو رشم هللا یا تانا یغیدلوا هطقل

 کد كياق یا هدکل هلغ

 هارکید هلکزت یا قاا یدک اوس هدکلهلغ « هسمکرب

 .ردمزالیسیرحت كنحاص لوا هدنمکح هطقل هسلا یناق قا
 ندا ا N ادصف یا قاا كصخش رب هدکل هباغ اما

 , .روایپ مدیا اق قال و قوا الغار باق قلا و
 هل ربغ هللا یندا لوا ندیا كرت یتساندا دی ولا ینسالعا اربز

 ۱ ا نرس رک هاش را هیات

 العا اهد ندن | اب یواسم هنانلآ باققاا نلیدیا كرت نکل

 مرات در رولوا ۱۳ هساا



 ت هدام ۷۷۱ و

 الو دمتالب ین ( اراضق للام كرکید هدندزن هسمک رب )

 (هدنروص ینیدلوا) یراط ناصقن هتمق دوخا (فلت) ریصقت

 ۱ " . ردراو لاتحا ییا هدنو
 ندا كنحاص لام وا هسمک لوا رک ۱) «لوا كاا

 درهلس یتغیدلوا لام كنسهقش رک هسیا شلا نیزسقلوا
Îناف رم تر  OLAماش لا ید  

 صوصخ و هرزواینح هلشالکا یدندهدام ۸۸۱ ارز .رولوا

 .رولوا یراح یمکح «۸۹۱» هدنوب هلغلوا ندنلیق بصغ

 قرهلواقلطم یظفل قلا یهدارو :هسیا شلآ «لوا دف

 لربع كرك« قا ه هدام € » هک رولشالک آ ندیم وا روکذم

 ا نوت ۲ هارهتملت اف و نوسا دارا یو لاو
 هلینط كنسودنک یلام كرکید هسک رب کهلیوش . رولک مزال

 .رولوا نماض هبشا فالتا

 .هدوا بورو یو لربع هل نط ۲# هنر راصق الثم

  لهحو .قاب ههدام ۱۲۶ .رولوانماض هدسکیا هشافالتا
 هسیا رتسا ندنسغنق ندنسکیا یحاص لامو . ردلکد رذع



EEایت 4  OUزر تب  

 كلہتسم «هسلا رردتنا نامضت a e 6 رولسهردتا نامضل

 هراصف اما .قاب هنحرش هدام ۵ ۰ ههدبا عوجر ه راصف

 یک ردیا عوحر نی ید راصف هيا رریدتا نامضت

 . رات در

 میمعت و بولوا نوجا میمعت رببعت وب :لاح رم «ینات دیق
 لرکو نوسلوا فات یصقت الو دعئالب ینعی ارایضق كرك و ا
 اراضق هدلاثم هکردکعد « نوبلوا فلت یثانندنیصقو یدعت

 ییدشیا تلالد هنخیدلوا دوصقم ممعت وش یسالروتک یدیق
 سفن روک ذم میمعت هززوا یفیدلوا حرصم هدهدام ۸٩۱ یک

 دع الاب یهدهدام ردص هدهسعو همش هغیدل وا حی ہد مالا 1

 وو . زمشود مالم هنیدیق اراضق نالوا روک ذم هدنماق»

 نوسلا نوجا كمرتسوک هنیرکیدكرکو ققاب كرك» دوخاب میمعت

 هک ردکعد «نوسلآ نوجما یشر, هقشب یک قعاللوق كرک
 بولوا حیح یخد میمعت وش هرزوا یفیدلوا نک دم مدارات

 ممعآ وو . ردقو یشرب كحهدبا تلالد اکو هدهراع طقف

 هکر دکع د «نوسعوا درک و نوسنل وا هبمست كرك نع» دوخاب

 . رولوا جی هدول زود لوا ناس هدهب رهظ

 نالوافلت اراضق هدندب هسمک لوا رک ۱) ی اج لاتحا

 هبا نثلآ هانذا) ةلالد اا ةحارص ( كنحاص ]ا یلام لوا
 رصقت الو دعتالب یعب اراضق هلهحولوا (هلغلوا تناما هدندب

 احرش .قاب ههدام ۷۸٩ (.زالوا نماض) هدلاح ینیدلوا فلت



LG herêو و  ANDو  
3 ۳ ۲ 

 هست ٩۵ دن

 اراضق يهدهدام ردص هدءهرقف وش هرزوا یفیدسنل وا تراشا

 یحنکیا رکذلایآ مکهتن . ردقو همش هنفیدلوا ربتمم كنندق
 . رولوا دافتسم ید ندلاثم #4

 یسهرقف ردتناما لام نانلآ هلسنذا كنحاص یی هرقف و

 لئاسم ندنسهفرفتم باوا كهتف ع هسرزوا بولوا هدعاقرب

 . لهدیا رک ذ یرایضعب .ردیا عرفت

 ضارفا

 هلکمتسا عدوا نونلآ یللا ندهنسک کید هسمک رب ۸
 یوتل | نوا هسمک لوا هدهسرو نوتلآ شعلا اوہس هتسک وا

 نوا هساوا فلت هداوب نکیا هدکمروتوک هبهنسک وا زارفالپ
 نماض یبدس شب روکذم هلفلوا ضرق یدس شب كنوتل
 یسقابتماما.ر ولکم زال یس اهبدأتهلفعلوب یحروب رادقموب ینی.رولوا

 .یورقنا زلکمزال ناض هلغلوا شما هلینذا كنحاصو همیدو

 ند یادا ۱

 هلغل وا یجرو نزن نوا هفتم رک كنهسمک رب ۲

 عالعمضباق ارخوم هدیورو نوتلآ کیا نوا ًاوہس هسمک لوا
 تناما نوتلا یکیا هاضف هروک هفسو یناو مظعا ماما هسلوا

 .بصعلاق هبناخ رولوا



 ا

 عوي

 رابخ هرزوا یتیدناوا نات هدنحرش هدام «۲۱۸» ۳

 هدهسیا عب یرب ندلام چوا ابو ییا نالیدیا ضیق هللا نانغت

 فلت اراضف تولوا تناما هلکلدیا ضق هاتنذا كعیاب یرلرکید

 . زلک مزال نابض هسلوا

 فلت هدضباق دی لام نالیدیا ضف هلیهرط رظن مو ع
 . قاب ه هدام ۵ .زلک مزال ناض هسلوا

 نالبدیا ضبق قرهیموا نم يمس هلبقرط ارش موس ۵
 7 زک مزال ناض هسلوا فلت هدضباق دی بولوا تناما لام

 .قاب هبهدام ۲۹۸۲
 هدهستیا ضیق میابلا نذاب یرتشم یلام نالیتاص الطاب ٩"

 .قاب هبهدام (۳۷۰» .زالوا نماض هسلوا فلت هدندب

 تناما هلکلدیا ضقق هلینذا كنیحاص لام مبیم ءافو ۷
 یاض كسهلضف ندسد هسلوا فلت اراضق هدندب ضاق هلغلوا

 . قاب ههدام ۰ < زلک مزال

 هراحا

 تناماهلکعا ضق كلالا نذاب یروجامیهدندب رحأتسم ۸
 « قابب هدام «* 2 .زکمزالناض هسل وا فلت اراضفهدن دی هلغلوا

2 



 رخ ات ف ایا

rس ۷ س  

 نابض هسلوا فات اراضق لام یهدندب صاخ ربجا ٩

 : قاب هب هدام 92 .زاک مزال

 تلافک

 لشک هرزواكما ادا ندلام تناما یهدندب یدنک ۰

 نامض وک هیلو تاپ تماما ورک دک یهدندب ا
 ۱ . قاب ههدام »٥۰« .زلک مزال

 نهر

 هسل وافلت یصقالو دعتالب لام نوهص دن دب ۱

 .قاتهنح رشهدام ۷ع۱» زالوا نومضمیسهلضف ندسد ثالاملوا

 یدل ول الجاف هیشاخ لدا كن هم

 ےدق ندندب اراضق نکرجا وص هللا حدق ناروط هدنادیم

 . قاب ههدام ۷۷۲۷» .زلک مزال ناض هسلرق بوشود

 هنرزوا عدوتسم هسل وا فلت هعلدو هدعدوتسم د ۳

 . قاب هبهدام ۵۷۷۷۰ .زلک مزال ناض

 ,زالوا نماضریعتسم هسل وا فلت تراع هدربعتسمدب 6

 ,قاب هب هدام ۳۵



 ترش

 موقع كيرش هسلوا فلت تکرش لام هدکبرش دی ۵
 . قاب هبهدام ۱۳۵۰۶ . زال وا نماض

 موقم براضم هسلوافلت هبراضملام هدیراضم دب ۱٩

 .قاب ههدام ۱۱۳ . زالوا نماض

 تلاکو

 نالوا یضوقم ینالوط ندتلاکو تهج هدلک و دی ۷

 .قاب هبهدام ۱2۰۳2 .زالوا نماض لکو لوا هسلوا فلت لام

 هدلئاسم و هکردانثتسم هلئسم ترد ندمنات لامحا طقف»
 . رونلک مزال یاض كلام نالیدیا ضق هلمنذا كنیحاص لام

 فلت هدندب هدیولآ (هدننروص ارش موس هلئسم یجنرب
 ینیدنلوا هبمسق نر هلس هسلدیا طرش نامض مدع هسیارولوا

 كنءرقف وب . علا لوا یف هبزازب (.رولک مزال نامض هدلاح

 هاروا هلغلوا شمللا قس هدنحرش و هدهدام ٨ یناللصفت

 .هلل وا تعحاص

 كلام نالیدیا ضق هلیتروص نهر موس <« هلئسم ینکیا
 حاضیا هدا ثحبم ا هدام ۰ هکرولکم زال اض

 : یدشعلوا
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 ۱ سس ۵
 بولوا انام ضوبقم هللا عی تای تام یحنجوا

 عیب هک هلیوش . ردیک ضوبقم هلیتروص ارش موس ضوبقم و
 "یرتشم هدب وديا ماست ه یرتشم ینسب ربع كعسء هل ردیا اطخ

 .هبزازب رولوا نماض یلدت هسلوا. فلت هدندب موقض

 ضوبقم هلیتروص نهر ینی هلق رطهقبثو «هلئسم یجشدرد
 .ردنومضمهلشد یرادقم لداعم هند كضوبقموت بولوا اتسم

V4»قاب هنح رش ادا  . 

 لک سو قانط یل ی هح رص ها الم ۱

 كنیج هج رص تعب (دوخشدوخندنناکد) كناناص ینهبجاحز"یناوا
 هارى لرەشود ندنلا هدیولآ هساک ر ل نیزسلوا ىذا

 رد کد :نوفأم کون الد هسک لوا ارز .  رولوا نماض
 ندرصقو یذمت رک .نوسلوا نیمشود اراضق ٩ ۰ هناح

 دحاو اذهیف نانحتسالاو سابقلاو .نوسلواشمشود یالوط
 e هربع لزنم لح رلا lT را عسبلل عضو ام سل و.

 ' ٠ عبتلا نم نامضلا لئاسم ىف ثلالا.یف هبزازپ

 . ردلاثم هنسلوا ةرقف كيهدام وش «لاثم و

 رظن هدیولآ هلسذا كنحاص) هسمک لوا < رک او ۲

NESSاز تک مزال نامخ سارق  
 تباعا ةن واوا تاما هو ا سا فا

 . ردلکد نومضم هجنمکح دام ۷۹۸ سبا

 ,ردلاثم هنسهرقف یحنکیا كنهدام وش لاثم وب
۱ 



 نح ۷: تست

 هنناکد لاق هلیدصف قلآ نوناص غاب ةسمیک رب مگەتن
 اراضق بودیا نالیس ناق ندنفا هدنیدقاب هنیوک غان هدیوزک

 رظن هساوا سحنتم ندنفردلوا عاق یخد غاب ةلغ ا هنجثا غاب

 الاو « زالوا نماض هسیا شقا لذا ثلاه رك . رونلوا

 ناصقن هسیا لوک أ. ریغ غاب روکذ » هدربدقتوب بولوا نماض
 ..دولوا نماض ییلدب لیمکت هتیا لوک ًامو یتعق

 هاینذا كننحاص هلهجو هبنا هرقف یی «هساک لواو ۳
 كرەشۇدۆ اراض (هنرزوا راهتناک ماطر زکیذ# هشاک نان |

 كاك لوا ینعا 7 دلراهعاک و هسربق ید یرانآ توابرنق

 كيا رلهناک و ارز  :رولک مزال یقایض) كراهساک ییدشود

 .هساخ قانههدام 84۱۲۶ .ردشلدنا فلت كلام انذا رعهل سلف

 ڻج ندرلنانل وا دخا رسشذاو هلسدا كاسخاض هدهداموش

 هرقفوش هلدهح ینندلوا یر ندرلن و هساک لوا بزلوا ةدقخلوا

 .ردلكد لاثم ههدافو هشنخو بولوا روک ذه ادارطتسا هدازون

 هننسک را هرزژا یفندل وا اوك ةدەدام4 ۲ هنلاتورقف ود کلب

 رک فام قالو هاندا نسا رک و ةدننودنک كرك كركید

 "هلئسم هرولوا نماض ةا فالتا دضق رنغ نه درک و ادو

 . رديعرف كنسةيموحت
 هلرنذا كنخاض هنساک لوا إل ینیدقا ( قحا 3 6

 هلسنذاكنخاض رك اؤد یعب «هنس هاقلقا تناما) هلتهج ینیدنلآ
 یامخكنا 3 یک یفیداژا مادنسه رقف ۰ نکو دیا رظن هدیولآ
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 كنخاص یک او یی كنيناث لاثم غبار لاثم وش .زم مزأل

 ارظن.هنفیدلو| یتیع كنسهیلا ةرقف نکردیا رظن,هدبولآ هلینقا
 كنلامعتسا ثتنیريمت .« هنب » بولوا رارکت یرکذ هجوریآ
 ردلمأت ناباش یعوفو ةدنعفوم

 تولد ردهبش وغ چاق .هتساک رو یون اما ۵

 نم هلئجولواو (ندکد ید. لآ ردهشورغ ردق ,وش ید یجناکد
 زکلاب (كرهشود هری اراضق هدبولآ هنلا هرکس ندکدتیا ررقت

 | رکید هدم هسلریق لیسودنک مه دوخاب ( هل رق ]ل یسودنک
 نماضال یرانالبریق هل هتسیک لوا هسرق یرلهساک ماطرب
 ةنسهرقف ا ارشموس طقف ینمی هبهثلاث ءرقف لاثموش (.رولوا
 . ردلاثم

 نکرجما تبرش زل ندیرش ( هسک رب كاذک) ٩"
 روکذم (هسلربق هدبوشود ندنلال اراضق (یغادراب كنيم رش
 مزال ناهضژ یتیم ههدامه۱۳ (هلغلوا ندّلیف تیراع) قادراب

 هدی رکیدیعس كتبرش یرب ردراو دقعییا هدهلتسم ون هک ( زاک

 هدیودیا ضف هاغادراب ی رش هدیروص و ردسهراعا ثكعادراب

 یخد تبرش بولوا کم قادراب هلرهشود ندنلا ندمجا
 .قاب هبهدام «۲۹۵» .ردمزال كمر و یتسهرابكت رش هسلوکود

 . زلک مزال یامض كغادراب هرزوا ینیدنلوا رکذ هدالاب اما
 هحیورا كنسهبنات ءرقف :كنهدام ون ید سداس لاثما وش,

 . ردنلاثم ر
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 ندنلامعتساۇس كنسودنک 3 قادرابو هساکلوا طف ۷ ۰

 ۷۸۷ 6 هسا ) شفرق فوت[ ادصقف دوخا  شمشود یان

 دعا و هایی رد هدام ۷۹۸  .رولوا نماض 3 ینه ههدام

 هسرف یخو ى هساک لوا میکهتن . قاب هب همان

 .ردحرصم هدهدام۱۲٩ یحلک مزال یناض هدکرانآ

 یبهنع زنم كنیدق اراضق یهدهدام و لاثم حدب وش

 و و دم هددنات ۷۸۷ یسهشوج اسم یو .ردیوخا ناس

 هعلدو هدنلاح یرصق ۱ یدعآ كعدوتسم» هرزوا یتیدلوا

 «رولک مزال ناض هسلوا یراط ناص هنتمیق دوخاب فلت"

 ۰ ده

  ۷۷ eا هدام ۰
۱ 

 هلتهج و (.ردیک نذا ةحارص)) هدمکح ( نذا ةلالد إل

 E E ساب هر تا ۲ مدام

 و E زال نامضكلام نالوا فلت هدندیكنالآ اراضقهدیونآ ۲
 یامخ كلام نالوا فلت روکذم هجورب هدیوناآ هلسندا ةلالد

 .زلک مزال یخد

 ین € ةلالد هسيا راو ) تیعونعو (یهن هحارص ظقف)
 ان هب هدام ۳ 4 .زاملوا رابتعا هدا نالوا ةلالد



 و

 هنساوا یک نذا ةحارص نذا ةلالد یعب هالوا ؛رقف

 ح رووا دار قلا هد
 هنناکد اب ( هنسهاخ هلندا كثير هلک رب 2 ۱

 نوحا كمما وص ینعب 6 ناروط هدنادیم OE لخاد ژ

 (.ودنوذأم ةلالد) هسمکلوا (هکمجما وص هللا حدق نالبن و
 اک ارو ین ایم ا ا

 ةلالد مو .رابا تلالد هنکودیا نوذأم کما وص هلا

 اراضف_ نکرحا وصا هدیولا یدق ءان ودا وش نالوا

 .قاب هی هفن دام (.زلک مزال نامض هسلربق بوشودحدق ندندی
 نذا ةحارص. هکمجما وص .هبا قادراب روک ذه میکهتن

 مزال نامض. هسلوا فلت ریصقت الو دعت الب نکرجا هدیورو

 نوا. كمحما وص نا ۹ قاب ههدام ۰ ۳ ۰ یک یجهیک

 هلا هساک ینح ناشوا عضو نوجا تنز الثم تونلوا دعم

 ندا الب یر ندرلقادراب نانلوا عضو نوحما حب هناکد ا

 مزال نامض هسل رق بوشود اراضف نک را وص هک هد وا

 هما ولولا نع راتح در رولک

 بولآ یتساط هنروق بولوا لخاد هماج رز ۳

 هد ه هارو هن هسل رق و ندید كنآ هدهسر و 0

INSEEرد وداع هنالد هو  
 هدهاخ لوا یر ندتعاح نازک هتسهاخ تیم و ۳ ۱

 هدهسر و هش رکید هرکصندقدقاب بولا یەم ناروط هدنادیم



 هغقاب هبهبآ اریز . لک مال ناهض هنیرب هتسلوا عیاض هدمب
 هلوا عونم قلا یل هکهسسا ا یثرب طقف . ردراو نذا هتلالد

 . یدناوا رک ذ ان [ مکه تن ..رولوا تضاف

 هدجوز اب كنههحوز جوزءا .كيا نیا ا"كنیا « با" چ
 نات غ هل ؤا تفلت ار اتفق رتسا:هدهسنک هنمرک هلرتسا-احوز

 . ردزاو نذا ةلالد اکو ارز . زلک مزال

 هلکمردنوک هر رب ن وج شب |ئدنکی هنسک کید هننمکرب ۵

 " ناالب ینتاویح؛كنهسمیکل وا.قنمب كرم هنننک وا نمی تاوسنم
 .رولنقاب هسلووا .تفلت ناونح- هدلوب .بزلوا بک ار-ذخالاب مرتص .

 هسلاراو كال زمتغلکن ین طاسا هدننسهرآ ثوفم*هلیاهآ رک |

 . رولوا نماض"هشغوطاسنا رک او : زالوا نماض

 نایب یک موزا رازاطیب هلغمل هتنخ ناوتحرب لرتشم
 هریدتبا یک ینآ رضاح لراتشم نکیا بان زادهشح هرات
 ۵ زک مزال ناعض هسلوا فلت ناوح هدنروصو . رول

 . قات ههدام

 لوک أم یک نویق ناناوا دیفا عطق ندنتابح « یاد ۷

 اناسحتسا هروک هه اتفمو حی لوق هستیا شذ یاوبح محلا

 مد ینجا طقف .ردراو نذا هتلالد اکو ارز . زالوا نماض

 نماض هروک هلوق رکیدو . زالوا نماض هروک هلوقرپ هدکدتا

 عذ یناویحرب محلا لوک ام ربغ.یک را يعاد اما . رواوا



 د ف غ

 یهدللجینیدلوا عطقنم دیما ندننایج یی یهدنحذ لاج هستیا
 . نیلوصف رولوا نماض یتمیق

 ینیدالغاب ینراقلآ هرزوا كمك كباصق هسیکرب ۸
 یا خبط. یارب مدار يک ینجەیملوا نماض هسنپا مد یومف

 قند E ندقدب وقف هعاحوا هديودا عضو ههر

 . زانوا نماض هسروشب یا توف شنا 0 رک

 رکیذ هلکمشود كوب ندنرزوا كنناوح كنهسمكر @

 AT فلت ناوبح هلکمتلکو هناونحل وا نذا الب نا هتک

 . ردتباث نذا ةلالد هرلنو ارز . زالوا نماض

aS ۱۰هدکدردنوک هب ده هدنحشا باقر ەەن کید  

 هسیا یش رولوا لئاز ينذل هدقدلتلاشوب هپاق, رکید هیده لوا

 ةلالد اریز .رولیب هديا لکا هدباقوا یهیده روک ذم هنسکوا

 رکید یک ق لوا یشر, ندهک اوفر هده رک او .ددراو نذا اکوب
 وک دع هوا هدا یش زاموا از یا دق ا هباق
 هد کوا هلبا تیک درک کپ . نصمدیا لکا یا هدباق
 . هلو كازسیلکتو طابا

 بورتک هنغاب كنبعو تسود یی قیدص هسمکر, ۱
 لوانت موزوا الثم یعب یش رادقم رب نیزسقلوا ینذا ةحارص

 یجب تالابم هجنلوا فقاو اکو یحاص غاب هدکدتیا
 راتدر لک ردوحی قمالوا ا هدنو هسلارولوا مولعم

 . هب راعلای ةصالا نع



NB ۳ 3 AOR نو 

۳ 

 لوسش یسیر, ندرلنوب بودک ءرفس هسک کیا ۲
 هیلو کاح كج هلبدیا تعجام هدنآ هک هسلوا توف هدعضوم

 یتاعا عیلاب یتاناویحو هعتما كنافوتم تفر نانلوب هدنابح

 كحهدیا لش یثبع هدیونعاص ازیز . رولسهووتوک هنسهرو

 ندنکحهدیا سم تحاح ههل فراصم قونحر هدقدلوا

 میاب غاسوب قحا . زدنوذأم هعس ةلالد یتیفر هدعضاوم یکوب

 روک دم عب هبخوب بولوا هتسانعم رازالوا مات یرتشمو

 جاتح هعسو . قاب ههدام ۷۰ ردلکد كعد رولوا دفان

 هر ام ا2 یساشاو دوق نالوا
 لع زک مزال نایض «تلاوا ا و الو دمت الب هدندیو

 . قاب هنحرشو هبهدام ۹۱ »۰ ۰ یدتفا

 همنقوط هحادقلوا ) ناکد بحاص اب 4 هناخ بحاص طقف )

 هلا زل هرکص ندروک ذم یې یی ندنآ ( نکیشمیا یہ وید

 ینم هبءدام ۸٩۱ ( هسلرق كرەشود إب ندندی اراضق € هدیولآ

 نالوا ةلالد لوا ندروکذم یمن اما ( : رولوا نماض إل

 ا فلت اراضق هدیولا ءاس هتنوذام

 . قاب هنحرش هدام «۱۳» . ردقو یمکح كيهن
1 



 ەچ ىا باب روم

 ( ردلماش لصف يا بولوا OE هعبدو )

 ,ردشلوا تبا هللا باتک ندهمب را "هلدا یتعو رشم كعادبا

 دراو اهلها ىلا تانامالا اودّوت نا e هلا نا هدهلىلج تت

 .ردشملو راکردینح هلوا لول ادم قحن | تانامالا ءاداو شلوا

 اردنا ؛تلالد تعوم عادا هف رک تا و هل لب

 . ردشلوا لزا هدنقح هحلط نم ناْغع و

 یدقبح هنحطس یدلتلک یهمک نع هدننوک کم حنف هک هل وش

Eردهدنانع یدارآ یراتخان آ مسو هیلعیلاعت هللا یلص م  
 یدتیا عانتما نداطعا هسیا نامع یدتسا ناب | هر ید

 رب هللایضر ىلع یدید مدرربو مدیلب یفیدلوا هللا لوسر

 مرکا لوسر یدجا یوق ىدا یراتخان | یدکو ىلا كن

 E درو یدل ات تک يا یدلوا الحاد هب هک

 ياشا هنسودنک تانبراخانآ هیک سابع یراهجوم ید
 كنف رش قلوا هسکل |مداخینعا كن هادس هلا تاقس هلهحولواو

 ء یداوا لزا هل تا هوش اهاتش یدشا یقج هدنسودنک"

 یدریدسا در هنامع را یدتا صا هب ىلع ا لوسر

 هلهارک اورابجا اکب كحنمد یلعا هسیاناّع یدریدتلید رذعو



 هارو

 تعالمو قفر یدمش دا افجو اذا كالا یراتخا آ

 یدریو ربخیلوزن كنهلیلج تیا وش هسیایلع یدید كدلکهديا
 یدید هللالوسر نا دیشاو هللاالا هلال نا دپشا ید ناک

 ی اب ا اعل یداوا لزات لااا

 هسیا نانع یدریو ربخ ینکودیا ندنساضتقم یهلایما یسلوا

 هیلع ءانب یدریو هبهبیش یردارب یحاتفم هلکما ترج ارخوم
 رد-قجهللو هدندالوا هببش ةميقلا موب ىلا هنادسو حاتفم

 ا
 بولوا ندنباب هناعا هلظفح هنسنحبمه هعیدو لوق هدرو

 ن ا لباس تسا ییوقتلاو ىلا لع اوتوامتوم هیسپا هناعا
 EA AT ردشملوب

 هلاوحو تلافک و هراحاو عو حاکن یعوضوم كهقف ع

 ض»م ید اهقف هبلع ءاس بولوا فلکم لاعفا یک نهرو

 باتکو حاکنلا باتک كردیا رکذ هلبا روک ذم ناونع یتحابم

 قلعتم هفلکم لاعفا ینحابم ضعب رکید هدلاح یرلکدید عوببلا

 ا تاک ها احا فک ناونع ا

 یاونعو ید هلحم یدعا . رداکد سهاط یبس كنو . رابدید

 قفاوم ههقف لع عوضومو یهاظ هدهسااشمزاب هج هلو هداروب

 یتنم رد ردکعد « بتولوا هدنقح عاديا » نالوا

 ر



e. 
 تم

 مد لوا لسن
 6 ردهدنناس لئاسم قلعتم هعادیا طرشو دقع ۶

 «دقع» یط رش هدنه رو هلاوح و تلافکو هراحاو حج هلع

 لماش هطرش هللا نکر یربعت «دقع» كلردبا لاخدا هنناونع

 ردشماىا ربل ینولسا هدارو هداج ینب داف

 گر هدام ۷۷۳ =

  ردلوبقو باجثا کر كعادی
 ىلوق تلالد ۲ ین (ةلالد دوخا ةحارص) ۱ هنلعءانب

 عاديا هلبا لوبقو باجحما ) ةيانک 4 و هلبا ىلعف تلالد ۳ و

 . قاب ههدام ۱٤٩ ( . رولوا دقعنم

 مزال لوق باحم الا دعب هدعادبا

 لئاسم نابلوا بولوا

 زک ذلایتآ مکهتن .زالوا دقعنم عاديا هلبا باجا زکلا اما

 .رولشالک | یخد ندنسه رقف ۰ ما لوبقیحاصناکد کو «

 ندنکج هلک مزال يظفح كن هعيدو هنیرزوا عدوتسم ا



rنزن ات ی  

 و ندا حا هدعادا طقف . زامهلوا موزا مازنل الا نودب

 بولوا نوما ینوجو كظفح هنیرزوا غدوسم یوزل كلوبق

 کلا نوا یا ناسنک | یتفص قلوا تناما كلام اما

 ۱ ناجحا یح . ردلکد مزال لوف هدن ول بولوا فک باح ا

 دعآ الب هدندزن هنسکقجهلوا عدوتسم «لام هرکص ندروک ذم

 ۳ نا نا هبلوا نفل صاف

 ۱ عادیا اکس یی وصفم لام کهدکدب « هبصاغ هنم بوصخم الثم

 هلس هسشا در یتحو هسعا لوق یناجما بصاغ هسید مدتیا

 باسنک !یلاحقلوا ۱ نوه لاما ی یر نیایش

 . راتدر "دامکتو رحم رولوا شا

 رولوا هلهحو ش یداتعنا كعادبا

 هدنهو باخجا مه E هلالدو ةحارص ودا و

 هروک هب هل هدعادبا داقعنا ی م هنلامحا قلوا طر سص هلوف

 ۰ رولس هوا هحو ترد

 ,عادیا هللا لوق ةحارص و باحا ةحارص « لوا هجو

 .یک یغیدلوا ہدنلاثم یجنرب رک ذلا ی كنەلج .رولوا دقعنم

 بولوا دقعنم عاديا هلبا لوبق ةلالد و باحما ةلالد « ىلا هجو

 .ردیلوق تلالد لوا عون بولوا عو یا یخد تلالد وب

 «ینان ع ون . یک یفیدلوا هدنلان» یجنکیا رک ذلا يا كن



 .یکینیدلواهدنلاثءیجنج وا رک ذلا ی آ كنهلجم .ردیلعف تلال

 دقعنم عاديا. هلبا لبق ةلالو باما ةحارص ثلاث هجو
 عباد هحو . یک یفیدلوا هدنلاتف یحدرد كنه . رولوا

 هدهلګ . رولوا دقعنم عاديا هللا لوبق هحارص و باجمل ةلالد
 لاتم ری هور کو هدهسیا شارا رک و لک

 هشناب كنحاکد رب یلام هنسمیک رب هک هلیوش . رونلوا رک ذ

 یحاص ناکد نکیاهدکمتکءدلاح ییدمایوسیئرب چیه بوغار,
 لوق هحارصوباحا ةلالد هسید مدنالوش هرزواقلوا هعیدو

 . رولوا دقعنم هعیدو هلبا

 ینیداشالک | یاساكلاثم ددعت هدهدامو ندهفن 1 تالصفت
 ندیف تلالع هنا لرق تال دوستب ندد ی

 . یداوا نابتسم ینیدلوا معا
 رب کهلوش . رولوا دقعنم عاديا ةيانک « سماخ هجو

 اکب هور وش دوخا یمهرد نوا وش ا هم

 هارد یعب اطعا ارز .رولوا هعلدو هسرو هدوا هدهسلد رو

 ندهبه هغدو هدهسیا لمتم ید هبهبه كمرو هور دوخا

 روک ذم ظفل هيلع ءاس و هل وکشم هه و نقستم ا و

 قاراتح در ةلمکت و زاخرد نرولوا .دقمنم هتیدو هانک لا

 . هعاد ولا ا

 دوخاب مدتیا عاديا اکس یلام وش هعیدو بحاص الثم اإ

 ( هحارص هسید مدټبا لوف یخد عدوتسم بولد مدلبا تناما
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 3أ کم یر

 - اما ( . رولوا دقعنم عاديا إل هلبا لوبق .ةحارص و باجما
 هنب یهعیدو هعیدو بحا ص کشم دز یاجا عدوتسه

 هسل وا عیاض هلکماعا ظفح عدوتسم هلتهج ییدتک بوغارب

 هنسودنکی لام لوا عدوتسم هدریدقت وب هکلب . زلک مزال نامض

 . رولوا اف هسروتوک هنسهاخ تولا, هرزوا قلوا كام

 هرزوا كمر و هنحاص لام طقف . قاب هنحرش هدام ۰

 هلن هروک هنیدلوا رک هم هدهربخذ هسا یو و کر تی

 قيال هسلوا فلت هدندب هبلع ءان . ردقلوا صاغ نالوا قيال

 هبهربخذ بحاص یحاص نالوصف نکل .رولوانماض هنب نالوا
 ردقمالوا نی نالوا یهاط كردبا ضارتعا هلهحو چپ وا

 . ردشک ۵

 و نکیا تراع ندنسهلازا كکلام دب بصغ « لوا هجو

 ۱۱۱ I هو فرخ وم تلام دی ,دتتسم و

 هدفرصت هلازا هکزرد اباوح اکو .زالواصغ هلغمالوا شلدیا

 دع ندنلسش بصع امکح تشک و لاح نالوا یواسم هبصع

 ۱ . قاب هدام ۰۱» . روتلوا

 ررض یسمروتوک بولآ لام لوا كعدوتسم « یا هجو

 یمکح كبصغ « باوج .رد هیدصق عفن هکلب بویلوا هلیدصف

 ندنح هه . زما فلخ هللا تس

 قعلوا در هنسودنکه دنکیدتبا تقافا بسک نیراب بویلوامیاض -

1 
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 هنح رش هدام « ۲۷ » .رولوابصاغ هسل | یتسهسک هاب - هرزوا
 . قاب ید

 لام وا كکلام هرکص ندندر كعدوتسم « ثلاث هحو

 لوبق یسملیا عفر ید كعدوتسم و , یاث عادیا یسملا كرت

 . ردیموزل مدع كنامض نالوا یهاظ هلع ءان بولوا ینمض

 هلا تحارص و شملبا در هحارص عدوتسم باوج

 دو وم تحارص هلفلوا شعلو یوقا ندتلالد و تانمض

 . قاب هبهدام «۱۳> . زاعلوا رابتعا هتلالد هدر نالوا

 هههرخذ بحاص كنلوصف بحاص ها تاحاضیا وش

 ناض نالوا قيال كنسحاص هربخذ هلغلوا E ربع یضارتعا

 . ردشلاق ماس ندضارتعا ییدید ردکگ مزال

 فا یا رسا TE کد E مکه تن

 هلکماجا هظفاح ء هنسک وا یعاتم یتبدلوا شما عضو هنس هناخ

 هوا ازیز : زک مزال نایض هتنرژوا هتسف وا لوا عیاض

 . ردقوب موزل مازتلا نودب و . ردشماعا مازتلا یضفح

 ي نیا امار رک دم هتش وا راز اف وه
 »٩۱۲« .ردفالتا « وب اریز رولوانماض هسلوا میاض هدست آ

 رب هللا راک زور مک هتن» ررح هدەدەدام ¥ . قاب هبدام
 قرف هدنښ كلوب هاسسهرقف «ڂا هنسهناخ كنهسمک وب

 بوبلوا یسلاحا كنحاص لام هدهرقف روک ذم هکر دیهاظ



 8 هدهسلا راو یمهلاحا ادصق كنحاص لام هدارو اما

 . ردقو یوف
 هناخ هلکشا لاخدا اد هنیزاد هرکید هسمک رن نکل

 . زک مزال نام هس | جارخا ند راد ی هباد روک ذم یحاص

 هلو روا یتهاد رع طقف زد رشم هراد هاد اوز

 رولوا نماض ها وا عياض بوراقح ةرلشط ا ا

 . راتع در هلم

 هبیجحاخ قرهلوا لخاد هلاخ هسمک ر اذک و ل ۲

 ید وا توتسوکرب ر یحاخ هدکد ید می هیلعاب هب هر یعاوبخ ۱

 لوق هدمه باما مه ینعپ ی ةلالد هسلغاب هباروا آل یاوبح

 عدونسم یحاخ و  دقعنم عاديا رز قرەلوا هلا یوق 3

 هدب واک یحاص و گندم یتح . راتم در هایت ( .رولوا ژ

 كعادقرا « یجماخ ندنغلدر وص هلق*ام هل وب هدار وا یاوبح

 كناوح بحاص هکوبلاحو هساد « یدروتوک هرزوا قمراوص

 قح رغل یهعادو یعب شعا ربصق هدظفح هسلوا یشادقرآ

 نماض یجناخ هلغلوا شمالوا عنام نکیا شمروک ىدا نالا

 . رولوا

 هنساروش كمهباخ یلاموش ۵ هم کی هسمکر مکه تن

 لوا هسیوف هدوا هده ساد معا مازنلا یظفح نب نکل یوق

 طقاست هلغلوا ضراعتم نیحرص اریز . رولوا عدوتسم هسمیک

 نا هق راتع در هلمک رولاق 4ء۱د و هد دی روک ذم لام كرد

0 



7" 

 ةعیدو لالا كلذ نوکیال نا یهاظلاف لوالا نع خوجر یناثلا

 لالا هراد ىلا عفد امل عوج رلا.دعب نا لاق نا الا ظفلا مزال

 ۰ ةلالد الباق راص تکس و هجاص یارو

 (بوغار هنا كنحناکد رب ییلام هسمیک را كاذک ) ۳

 (واوهسنک ۶ كرهبد ردهعیدو اکسوب اب كرەنمل وس یشرب چیه

 ره ییا العف هلکدو ( هشا توکس بوروک یخد ) یحاکد

 هلتهج ینح هلوا دقهنم عاديا قر هلو اهلا یلعف تل الد لویقهدمه باج ا

 . ناکد یتح ( . رولوا هعیدو هدندزن یحاص ناکد لام لوا ]

 رولوانماض هسلوا عیاض كردک هلکرت هداروا یهعیدو یحاص

 . راثحم در هلمکت

 تلالد هحنمروک ارز ید بوروک هات لاتم و

 یحناکد یلام وا هبلع ءانب .زالوا شلدیا لوق هللا یلوق اب یلعف

 هبه رشط ین | یجشاکد نکل .زلک مزال نامضهسل وا میاض کمان هظفاحم
 هدنح رش لاثم یجم ر مکه تن . رولوا نماض هسا راتآ شفا آب

 : یدشعلوا ناس

 یتاوح هنابوح هرزوا كمعا یعر هسمک ر كلذک

NSمع لوف ا ناوح هدیوردنوک هد  

 فلت نکردبا هداعا هنحاص هدوا هلکعد تنا هداعا هنحاص

 او ارنز 2 رک E هدف فتا
 یار هک وا و رد فعال وا دقت ا رانا لوق



 تب نه

 هيلع ءاي بویلوا یه یتلاسر هلتهح ییدمهدیا ماست هنایوح

 . راتم در ٌهلمکت ردمقاب یتاما دی

 هبیباین ینسهبور بونیوص هدماج هسکرب كلذک ۵
 یتح . رولوا دقعنم عاديا هسنیا توکس پوروک هدوا هسقارب

 یسههور هدنخدقیح ندلیسغم یل ندماج اکا لوا

 نب یدټک پویک یبهبور روک ذم صخش رب «یناس هجنیمهلو

 هدظفج هکر یا صحف ولا وس هسید مدتبا نظكنسودنک ی[

 مدا رب ییابث نکل . رولوا نماض ندنفجهلوا شا ریصقت
 هدک دید ما ا طیف مدروک نکرربدلاق یهور

 .ردشعلوا ناب هجو یا هدهبهقف بتک هدریدقت و

 عدوتسم ارز .ردکمالک مزال نامض هعدوتسم. « لوا هجو

 هدظفح ردشا نظ یتیدغلوب یحاص لام كمفار هک اتو
 . راتح در ةلمكت ردشمامتا یصقت

 نایب احرش افتآ هکرولک مزال نامض هعدوتسم « ینات هجو
 هداروا یتاویح هدیولک یحاص هرکصندنوب یتح » نالوا

 .ردیریظن كنوش یسهلئسم « ځا هدنفردروص هب یجاخ هلغمام هلوب

 کس وب هشناپ یجناکد رب یلام هسمک رب كاذکو و ٩
 توکس پوروک یخد وا و هستک بوغارب كرهبد ردهعیدو

 كرهبد ما لوبق یحاص ناکد رک | و ,رولوا دقعنم عاديا هسا
 در اجب رص.لوبق افرع اریز ( . زالوا دقعنم عادیا هسا در
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 «۱۳» ۰ نمهدیا هضراعم هح رص تل الدو . زالوا تباث هدننامز

  راتگ.در هلمکت قاب هنحرش و هب هدام

 نامض هبیجشاکد هسلوا عیاض كلام لوا ءنکصندنوب هیلع ءانب
 يد وا » بولوا طر ص هلاثم.یجنجوا هراقف وش . زملک مزال

 . رد ییاقم كەر « هسا توکس پوروک

 چاق رب هرزوا قلوا هعیدو یلام هسمک رب كاذکو ال ۷

 توکس بوروک ید رانآ و هستک بوغارب هنناب كنیفک
 نالوا هللا یلعف تلالد لوق هدمه باحتا مه هاکنوب ( رلهستیا

 هدندزن كنسهلح لام لوا ۶ هلتهج ینجهلوا دقعنم عاديا

 عضو ینب كمتک بوغارب هلهجو وب یتعی ( . رولوا هعیدو

 ندلحم لوا ندرب یسهلج كرلنوب هیلع ءانب رولوا عادیا موف
 ۱۷۸۷ هسل وا عیاض لام روک ذم هس رزوا یا بوتلاق

 . رارولوا نماض كلارتشالاب یسهلم ءانب هیدام

 _ راهسمروکرانآ ریز .یدلنید «بوروکی خدرانآ» هدەرقفوب
 اغ . زالوا هعیدو لام لوا ندننجهلوا لونق-هللا تّوکس
 كتهنسکوا هنس فلتهنسک کید هک هرزو) شیدو ا کک

 . یک یفیدلوا هدلام ییدتبا عضو نیزسقلوا یا

 یهعیدو كعدوتسم هلا یمنلست هعدوتسم كيهعادو

 ردنابس یدر هعدوم



 هما" راز

 طرش قعوف هنغاحوف اب هنلا بولوا ماع هلقعوق هنکوا یمیلست
 كعدوم ید یسهداعاو در هعدوم كنهعیدو 2 هتن ۰. ردلکد

 .ردلکد طرش قعوق هنغاحوق اب هنلا بولوا مام هلقعوق هنکوا

 . یدلوا یواسم عاديا ءاهتا هللا عاديا ءادتبا هیلع ءانب

 هنیدب اب هنعاحوق كنیاد یحرو نویدم

 ناظر ینا عضو

 هلا كنیاد ینجروب نویدم بویلوا هلبوب هدنید هکوبلاح
 یجروب هلقیوق هنکوا یتح . ردطرش یسعا عضو هنغاجوق |
 ا نکن زالوا ردوا

 ندنررلکدتبا توکس بوروک الابهجورپ رایشک ل وا (طقف)
 نالاق ءرکص لا رلهسنک بوقلاق ندلحم لوا ررب زر ءهرکص
 هدندزن كنا ا ارضح لام لوا کما نم هظفح هسمک

 هسمکلوا نالاق هرکصالا هبلعءانب .رح «.رولواشلوا هعیدو

 نامض هسلوا عیاض لام لوا هلکمتک بوقلاق ندلح لوا ید

 هتیرزوا هلئسم و . رولک مزال هنیرزوا هسمک لوا ارصح
 رول وا دارا لاوس یاهجنور

 عدوتسم ةحت رابفک لوا هلیحو للوا ةرقف هک هلبوش
 هننرارکید یتسهصح هسردک یر یننق ندنرلګا هلتهح یراق دلوا

 یسهصح هننرزوا ندک هانبههدام ۷۹۰ ندننچهلوا شما عاديا
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 س ۹ک

 یهلتسمو یواطحط هیلعءاس .یدنا لک مزال نامض یرادقم

 نانلىق هدام ۷۸۳ كرديا رصح ههعادو نابلوا تمسق لباق

 ندک نالوا قنال هسا رولوا تمسق لباق هعیدو اما ا

 رگ سه ردکسک مزال یامض كننرادقم كنسهصح هنرزوا

 ۱ ا و

 ہا هدام ۷۷٤ زوج

 ا یرب چیه ندنفرط یی .ردلکد مزال دقع عاديا

 . قاب هنحرش هدام «۱۱ع» .زالوا مزال
 هسرلبد تفوه كنىر یه ندعدوتسم هللا عدوم) هلع ءانب

 هنسرب كرك عاديا دقع (.ردراو یتیحالص هخسف یعادیا دقع

 ناعم تقو هح وا تفومو .نوسلوا رک نوسلوا تق وم ی

 . نوسلوا رک نوسلوا شما لواح ك
 ینبدلوا یتیحالص هخسف قرهلوا هنشاب زکلاب كعدوم

 . رولوا دافتسم یخد ندهدام ۶

 ر ولوا مزال دقء عاديا ر

 هرزوا یتیدنلوا ناس هدنسهننات هرقف كنهدام ۷۷۷ طقف

 دةع هعیدو دقع و هدردع یشدلوا هدنلباقم ترحا «ظقح

 دمع هلته ییدلوا كرش ربحا عدونسم هدول قرەلوا لوح



 ۱ — ) )ح

 دخا :هرزوآ .یفیدنل وا ناس هدهراحا باتک هلفلوا ةراحا روکذم

 قابه ەد ام«: 9۰۰ نعهدبا ختسف ةدلاماع لىق یدقعو ناف رط

 .هانعو یورشا

f هدام ۷۷۵ «- 

 اک | هدعادیا تقو .كعوتسم ین (هدی عضو كنهعیدو)

 یسلواژ لباقو (لاص هضف و لباق ۶ هتسملسهدیا دی عضو

 هعردو كعدوتسم .تولوا طظافحتسا دقع هعلدو ارز ( .ردطزش :

 ظفحنیدملیا ضیف یهعیدو ینعی نیدعبا تابثا ییدی هنیرزوا
 ییطع تهدي عضو با هوا طاص هضق . ردلکد نکم یسعا

 ِ ردربسق فاعع

 یحازخا بوشود هزکد و (كشوق یهداوه هیاع ءانب)
 (.ردلکد حب یعادیا) كناوح یرارفو كلام نایلوا نکم

 هلتهج وش ردلکد لباق هد عضو رانو هدعادیا تفو کنوح

 یدسما :هظفاح ی آ عدوتسم . هدقدلوا عیاض شوق لوا الث

 . نمهیدیا موکح هلبا نامض ود

 هدب و هس و ید عصو لعفلاب

 ردطرش یمتلیباق زکلا

 لثاق هنفیدلوا طرش دی عضو لعفلاب اهقف ضعب.یک یلیز



 یفاک یسلوا لباق هدب عضو اهقف ضعب رکید هدلاح یراقدلوا
 هک ردراشلوا بهاذ هنفیدلوا طرش دی عضو لعفلاب بولوا

 اذک و ندنرالاثم ینعواو ینکیا كنسهدام ۷۷۳ كەل

 یلوق یجنکیا هلحم هکرولیشالک | ندنسهرابع یهاظ كنهداموب
 . راتدر لمك ردشملبا زابتخا

 و هدام ۷۷ =

 كعدوتسمو یرالوا زبغو لقاع كعدوتسم هلا عدوم زا

 f .ردط رش هدهعلد و دقع تف اوا ا قرەلۆا هلضف

 کج
 ( . ردلکد طرش یرالوا غلاب إل كعدوتسم هلبا عدوم اما

 لوق یهمیدو و عاديا كزبع ربغ یصو كنونج هیلعءانب زا
 € . ردلکد حب یرلعا

 هلغما وا حسی یعادیا ربع ربع یصو كن ونم یدعا

 هنیدزوا یعادیا كرلنآ ییلام لزیم ربغ یص اب كنوتحم هسمکرب
 . رولوا بضاغ هسا لوق هرزوا قلوا هعیدو

 راج یسلبا لوسق یهسیدو لزیع ربغ یصو كنونجمو

 هدب ودیا عاديا یشرب هزيمریغ یصااب هنونجم هسمکرب هلغمالوا
 ٩۱5 هدنو ینب . زالوا يا عام الا هسا كالهتسا هدوا



 ی

 ا كرانوب طقف ,زملبا نارج مکح کەدەدام

 . رولبب هديا عاديا

 لو یهمادوو یعادیا كز یص نالوا ا اما

 20 0 ةع نداد 6. ردح ىلا

 ٩11 » . نوسلوا E هنل وف ۳ هعادو هصاحا

 . قاب ههدام « ٩۱۷ و

 ر هلذل وا حس عادا لری یص نالوا ی یدعا

NEهعلدو ر 7  EYفلت هدندب صق الو دعت الب  

 . قاب ههدام « ۷۷۷ » . زالوا نماض هسلوا

 حس ی لوڌ یهیادو م لالو ا ا

 ندنسهکرت هسلوا توف الهح ییهمیدو I هلغلوا
 ا ی هد وردنا نمت
 هسلوا فلت هللا یریصقت نالوا عقاو ا

 عیضل هود ام یه ارز . قاب ههدام « ۷۸۷ » . رولوا نماض

 1 ا ا هلا نام یالوط ندهعلد و

 ییدتا هراحتساو ضارقتسان یهعیدو كزبع ی

 یهدنامض موزل هدلاحییدلبا فالتا یلام

 اهقف فالتخا

 ارز . رد زارتحا ید هلا E كسص بلص هدەدام و

 يح . ردلکد حيح یسلبا لوق یهعیدو كروجح زی ی



 هدندب هلکماعا هظفاحم هدیودبا لوق یهعیدو روح ربع یص

 ی هعید و لوا موقع یص یکی نج هیلوا نماض عاحالاب هسل وا ۳

 كتا لک | هدیولوا ماعط هعیدو - هبشا كالهتسا هدنتواصلاح

 هنتارضح دمو مظعا ماما غوللا دعب هد هل لاجل ایف ه -

 لاوما عییضت ینداع كروجحىص ارز . زلک مزال نامض هدوک

 هات ملست هب یص e هدلاحییدلس ینداعوب عدوم بولوا

 . یصیالوطندنسمل,الالسا ی هعلد و هلغلوا شلوا یضار هفالتا

 ؛ راتخور کک یاهو یدک ۵
 لا لا داوا عاديا هنس ودنک و یص هلتیجوب

 یهعیدو روک ذم قراسرب دوخاب هسابا تلالد هقراس رب هرزوا

 نامض هسا عنم هدلاح یغیدلوا ردتقم هعنم بوروک نکرولآ

 ۷۸۷۶ .رولوانماض هجنلوا غلاب عدوتسم هکو لاح .زلک مزال
 ءاتن ه هدام ٩۱۲ هسشا كالهمسا غوللا دعب اما . قاب ههدام

 رولک مزال نام

 غوللالبق هدبونل وا عاديا لامرب هروححیص هلتهجوب هنب
 تافو عولبلا دع) یک یجهبلک مزال نامض هسشا تافو اللهج

 دوجوع هدندب هعیدو غوابلادعب هکرکم . زلک مزال نامض هسلیا
 . رولک مزال نامض هحنلوا غلاب هکوبلاح . هنلوا تابا ینیدلوا

 . قاب ههدام ۰

 . ردیک یص هوتعم هدو .

 لامرب هروححیص هروک هبیلاعت هلا هجر فسوب یا ماما
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 ماما . رولک مزال ناعض هسشا كالمسا هدوا بونأوا عاديا

 E ی و یک یا
 ك جهدا تلالد هنحبحر كنښر ندلوق ياو هد هام

 راز, یر, ندنیماما هلیصوصخ یلوف مظعا ماما هدهسعو یشرپ
 0 . رولم وط حج ص ءاهقفلا دنع هدلاح ینردنل ون

 ۱ ملستو عیب اب هدیولبریو تیراعا مشدوا لامر هروححیص
 فالتخایند هدراتروصوب هستیافالتا ینآ موقع یص هدب وناق

 . رولوا یراح روک ذم

 هلام كربغ ضارقالاو عادیالا قیسربغنم روجحیص اما
 . رولوا نماض هشا یدع

 . رولوا نماض هسا كلالبتسا ىلام هلربغ یص هلتهجوب
 هدلاوقا رم ارز . ردقو یرثأت هدنو كنسلوا روسححمیصو

 هبلع ءانب . زملیا نایرج رج هالاعفا هسخو بودیا نایرج
 حرش وش ه رولک مزال نامض قاف الاب هم وق ص یص هدهاتسم وب

 . ردلکد یفاتم هنسهدام ٩۱۳ كنهلحم هابح رش یسهدام ۸

 یص رکید یلام كربغ نذا الب روجح یصرب هلتهجوب هنب
 كنهدیا لوسق هلا ندیا عادیا ها هج وب و عاديا هروجح
 ۱و تم 2 ملام ا تلخ هدیوها:یدمت هدفا

 ی ا ا ندنخآ ها مفاد یني ندراییص
 . راتشدر هلمکت رولس هریدتا

 قرف هدننم فالتا عادیالا دعب هلبفالتا عادیالاقسریغنم
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 دشا عاديا لام هر وحح یص هتک هک هل وش رد هان

 تولوا شمرو نذا ةلالد هنفالتا هرزوا ینیدنلوا حاضیا اقا

 . ردقو نذا هفالتا هدنوب هدکدتبا فالتا عادیالا قبسالب اما

 یا ار

 4 : ردهدنناس ناف یباکحا لب هما د و

 كن هعاد و .ردماعلا یعصاخا فطع ینطع ههاکحا ا

 . ردراو یمکح چوا هجولشاب

 کردبسلوا تناما ظفلا بحاو هدعدوتسم دب كلام ۱

 . روش وا د هدهدام ۷

 نایب هدهدام ۷۹6 هکردهداعاو در موزا بلطلا دنع ۲

 . روش وا

 ینچواوب . رحب ردیسلو بحتسم كلوبق یهمیدو ۳
 . روبملوا رک ذ هدهلج هلغلوا یورخا کح

 گر هدام ۷۷۷ =

 ( . ردشناما ژ لوا مزال ( هدعدوتسم دب هعلدو

 یسحنکناو طفاح یسح رب ,ردمز ال كملس س جوا هدا و



a 

e و 
 ۷۸۰ یسحرب یدعا . ردظفح تفت یندختحواو لمح لح

 0 7 هدهدام ۷۸۱ یکی هددام

 8 . روبل وا نایب

 یرصق هدظنحو یسلدعتو عنص ثكعدوئسم هبلع ءانس )

 €( هسل وا عیاض اب فلت ) یسقفو اضع اب الك هعیدو ( نیزسقلوا

 مزال نامض را هسنلوا تقرس یسضمب اب یسلک كن همیدو الثم
 ۳ هدام ۷۱۲» .رولوا نزاع هعدوم یراسخ یعل (زلک

 ریهتسلا یلع سیل لسو هيلع ىلاعتللا لص اریز . قاب هیالوا دعاق
 هکر دشمروس نامض لفلاربغ عدوتسلایع الو نامض لغلاربغ

 جایتحایتیعو رشم كعادیا هدرو .ردکعد تناضخلالعاو لولغ

 هسلک مزال نامض هنرزوا عدوتسم نکیشهلوا زیوجت ءانب هسان

 مزال طاصم لبطعت هدلاحو و رلردیا عاتتما ندهعیدو لوبقسات
 . راتدر "هلمکت رولک

 مدروشود یوهمادو او یدشود ندنب هعلدو عدوتسم

 عیاض ریصقت الو دعت الب هدیسیکیا بویلوا قرف هدننب ید

 .هنل وا تجا ص یخد هنح رش هدام۰۷ .ردنراععنداعدایفیدلوا

 عرفتم هنسملوا تناما كن هعادو

 ه دی دع لئاسه

Cnو و لا  

O ی یا یک تک gar pg og en -- 



 — 4۷ تب ۱

 هموقم صخش نوک لوا نکبشعد رو هصخش نالف نوکوت
 روک ذم هو وا یعب عدوتسم هسل وا فلت هدندب و

 ندنغیدملوا روب هلیسعد « کپ » هکمرو هموقنم صخش یلام
 .زاکمزال هرز وا كنا نامضندنک و دیا هعلد و یخدر وک ذم و

 یصه الو دعت الب ا هعا ٍد و یهدعدوتسم دی « هلئسم ۴۲

 هداعا بولو ییرتسا كنس » هعدوم عدوتسم هلغم وا عياض

 عدوم رتساوشهدهسریو ی رتسایدنکو د «ناللوق ردق هبحشدیا

 عياض عدوتسم و هسلوا فلت ربص2 الو دعت الب هدن دب

 یرتسا نالوا فلت عدوم سابا هداعا بولو یرتسا نالوا

 . زالوا نماض

 هکمتبسا ضرق نوتلا یللا ندنرکید هسمکرب « هلتس» ۳

 نضرقتسم هتنکدز و نیل آ فعلا را طلع رد ی

 هداعا هضرقم بورا یولآ نوا هدنغیدلوا علطم ارخؤم

 قلوا ضرف یسدسش كلوا نوا هسروشود هدلو نکردا

 هعلدو فرص هن یندس ر اما بولوا نماض ضرقم هلىتهج

 CG قاللا كلهولاذک و .زلک مزال ناب كوا

 اعدا عدوتسم یبدلوا فلت یسلک كنهعیدو « هلئسم £ ۱

 تا ناما عم زوس ینم ه هدام « ۱۷۷٤ » هدا

 هنب هدرادقم یییدلوا فلت هدقدلوا فلت یسضع یک ینیدلوا

 لوکت ند عدوتسم قف . ردکعدوتسم نلامم زوس
 دع رارقا یتیدلوا دوجوم انیع كنهمیدو لوکت وش هدکدتیا

۷ 

E 2۳۳ SY 



 ۱3 ی ی ی ندای

ESنیا  

 سا ۸ =

 تانا یفلت دوخا راهطا ی هعادو عدوتسم هبلع ءا توللوا

 هذ هماقا هییشکاو . روللوا سحو راجا نکد هبح دیا

 در اب هنفیدلوا فلت ریصقت الو دعت الب عدوتسم یی هدکدلیا

 هنکیدلا فالتا یهمیدو كعدوتسم عدومو هنکیدلبا هداعاو

 . رونلوا حیجرت یسهنب كعدوتسم كلذک هدکدتا هن ةماقا

 رتصه الو دعت الب نکیا هدندی عدوتسم هعلدو « هلتسم ۵

 ک یەک مزال ناهض هعدوتسم هسلوا یراطقلناصق هنتمق

 مزال ناض هعدوتسم هنب هسا كالهتسا صخشرب رخآ ینهعیدو

TT۱۳ ۱  
 . قاب ههدام

 نس یهییدو رمسک دا 2 هعدوتسم عدوم <« هلتسم

 دوخاب هلدتبا كاالهتسا نس هعدوم غدوتسمو وبد ءلدا كالتا
 هدن رلکدتا فالتخاود یدسا كالمسا هنسک نالف هلک ما كنس

 ET روس

 هدهدام ۱۳۲۱ ینب نوجا رہ یرک لاو ءالئسم ۷

u 
 هدندی عدوتسم ردبا عاديا هصخش ر یهراب لوا هدی ولا

 یرک دوخاب یدنکرک ۱ یلاو هدقدلوا عیاض ریصقت الو دعت الب

 . رولوا فلت ندنللام كجو هسیا شعا عادیا هلا یا رہ

 ههدام 21۰ » هسا ا عاديا هلسمات كنهسمک لوا رکاو

 . بدنه رولوا کم مر قاب



 ید شورغ كيب هیهنسک رکید كنهسمیکرب « هلئسم ۸
 اهد شورغ كسب اینا شوغ كس الوا هسمک لوا هدیولوا
 شورش كس هرکص ندکدرو شورف كن یا ةعفد دوتا

 ود ردشورف كيب وش نوجما قجهلآ بود توط هکفج هلآ

 فلت هدندز ناک شور كس يا روک دم ندعا نام

 كغجالا كنس شوغ كس وش اما . رولوا فلت ةناما هسل وا

 نوحلا ینحهلا شوغ كس هسبا شملرا نسعآ ود ردن وحا

 تی دیس زولوا تل هاما شور اس ید تیر ی یا

 مکح چوا ندنسماسد زلک مزال نامض هعدوتسم

 رولوا دافتسم

 مکح چوا ندنرک ذ قرلوا قلطم نامض مدع هدهداموب
 . رولوا دافتسم

 رصقت الو دعت الب یی روک ذم هجورب هعیدو «لوا مکح

 ا طرش هلس هسادیا طرش اش هد روص ینبدلوا فلت

 . قاب هنحرش هدام « ۸۳ » . زلک مزال نامض هنس بولوا لطاب
 یلام كعدوتسم ینعب قرهلوا زکلا هعلدو ا مکح

 یدیا هسنلاح هعلد و الثم یی هلسلوا عیاض قرهلوا دکل

 هک مادام یدیا رونلاح قرهلوا هدکلر لام كعدوتسم

 عدوتسم ود ردشماملاح یخد هعیدو یدعاح یلام كعدوتسم

 . نعهلبدیا موکحم هلا نامضو ماپا



 1 E و كرك «تلات لا

 یالوط ندسس نانلوا زرحلان رکع كرکو نوسلوا عیاضا

 ۷2 .زلک مزالنامض ید هدر وص یکتا ن نوسلوا عیاضا فلت

 رج قاب هنحرش هدام

 عياض لصن اما یدلوا عياض همیدو عدوتسم هیاع ءاس

 نماض بولوا ا روت د مملی یخدلوا -

 . ردنما ارز . زالوا

 مدملاق مدن ون وا 2 مدب وق هعاب یهعیدو عدوتسم طقف

 شملبا رارقا یشدلوا شعا رص هدهظفاح صا هسید

 . راتشدر هک رولوا مزال نامض ندنفح هلوا

 شعارا عاديا نوجا ,ظفح هلترجا إل لام رب ( طقف ز

 عیاض ا فلت هلبس رب نالوا زرحتلا نکم یک تقرس هسیا

 (.رولوا نومضمإل هتیرزوا عدوتسملام لوا (هدتروص یتیدلوا

 ا ا را ع ا و نالوا ررختلاا نك نکل

 : زلک مزال نامض هنب یک بلاغ

 هسلوایام یدنک هعیدو عدوم هکرولشالک | ندهرقف وب
 ها طرش ترجا نوجا عدوتسم هدنلباقم هادو ظفح هلس

 هکرولک مزال یساطعا كنرجا روک ذم هنیرزوا عدومو حیح
 . رولوا ندناف یعدآ 7

 ظفح هدیودیا "عادی هرخآ فوض لام بصاغ یتح

۶ 
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 شی یاس اد + تی a اد ت

e EE 
 یساھا كن رحا تولوا حس هتسشا طرش ترعحا هدناباقم

 . رولک مزال هننرزوا بصاق

 رجالا عدوتسم هلبا كرتشم ریجا

 قرف یهدنسهرآ

 لوا دف را هنر یه را 8
 کجهیک مزال نامض هروک هنیرات رضح یلاعت هللا هحر مظعا ماما
 هلهحو و و» وام 1۸۲ و ناس هدنح رش و هدام ۷

 1۱۰۵ هاسهرتف « جا هسلوا فلت لام هدندب هدبودا سبح

 نامض هدنسهرقف «طا هرص ی انا ایرونی

 هنتارضح نماما اما بولوا ییهذمكملاراشم ماما یسالک مزال

Eكن هل [رظن هنکح هلک مزال ناخ هدرهرقف روک ذم  

 كکرتشم ربجا هدناصف یینجوا كتنماث باب كنسهراحالا باتک

 يودا ین هنهذم مظعا ماما لئاسم وای ها مدع

 یىل زا کج هلک مزال ناخ هدهرقف وش یدعا :یدیشعوا ناک

 هنیهذم نیماما و فلاخم هنیهذم مظعا ماما یهدکرتشم ریجا
 نابیلا فلاس یند هدرجالا عدوتسم یی یودیا قفاوم

 هدهبزاز و هبادهو یلبز هکرونلوانظ ینیدنلو یراحفالتخا

 روک دم یی .ردر رحم یاب رج كفالتخا یخ د هدن وب یتیروک دم هج ور

 هعلدو هدیونلوا عادبا لامر نوجماظفح هلترجا هدهیهقف بتک



RRR SERنت  

 جم ۱۰۷۲ بس

 هدام ٩۰۷ روک ذم یغد هدنوب هدقدلوا فلت هدندب عدوتسم
 .ردشهلوا رک ذ ینیدلوا یراح فالنخا نالوا نام هدنحرش

 ا مدع ا دا هدوراع الا تا مدل هش

 ینیدلل وا انب هنیرزوا یهذم مظع ماما لئاسم نالوا راد

 رب هلع ءانن و شهلوا لوق یهذم ناماما هدهرقف وش هدلاح
 راتخا ید یسکما تنهذم کیا فلاح هرکیدکب هدو

 . رولوا شلدیا

 هدرجالاب عدوتسم فالتخا یهدکرتشم ربجا « باوج

 فلت هلبش نالوا زرحتلا نکم رجالا عدوتسم بویلوا یراح .

 هللا رجالاب عدوتسم . رولوا نماض قاقتالاب یهمیدو نالوا
 مامالا دنع اب رحا 5 قرف هدنس كرتشم رجا

 .ردبجاواعبت یظفح كهف رجأتسم بولوا لمع هيلع دوقعم
 .ردحاو هدنلباقم لدب و دوصقم ظفح هدعدوتسم هل رحا اما

 هلس رب نالوا زرحتلا نکم هدندیرجالاب عدوتسم هلتهج وب
 . رولوا نماض قافتالاب ی هسلوا فلت هعیدو

 هدقدقار یتسهسلا هروطات هدبورک هما هسمک رب یدعا

 دا یسعسلا اإ . یونلوا زظن هحنلوا تفرس ندیدب

 . زالوا الا و . رولوا نماض هسا شعا طرش ترحا نوا

 هدهسکحهربو ترار 4 عاج هسمک لوا نرک همام اعقاو

 هظفاح هسخو بولوا هدنلباقم عافتنا هلبا ماه ترجا و

 . راتح در ٌهلمکت ردلکد هدنلباقم بایت



E E FE 

 رالاثم هغدنوا نومضم كنەعادو

 یس # اراضق ندندب كنهسمک رب الثم) « لوا لاثم

 نامض هسا رق تر و تعاس نالوا هعیدو ژ ریصه ال و دعتالب

 ۱ ( . زلک مزال
 لح و عضو هدنلنم زرج یهعیدو عدوتسم « یا لاثم

 هر ر كردبا اطعا هصحش ر ی راتخان تول یک یروک ذم

 ِ زلک مزال نامض هسهلو ینهعبدو را تک

 كرو اش ته ی
 .زاملوا دع ربصق ابو یدعت

 عضو هغیدنص یاروا نالوا هعیدو عدوتسم « ا لام

 هع وق :ییاف ونط كحهاصا هسرزوا قودنص ا
 .. رک مزال نایس شل دافا ربع را و و

 هل ایریصم هدظفحابیسیدعآ و عنصكءدوتسم هعیدو ( اما رز

 هدهدام ۷۸۷ مکه تن. رولک مزال نامض هسلوا عیاض ابو فلت
 هسهنکج) اراضق ( یتعاس  عدوتسم الثم . ردشادیا حرصت

 هدب وشود یشر ا هسرز وا تعا ندنلا ژ اراضف 4 دوخا

 ( .رولک مزال نامض ژ ندنغحهلوا شلدا یدعت ¢ هسلرفآ

 نییداسا هغدو ك دیک لک ننه

 عدوتسم ین یدعت ۳ مزال نامض هعدوتسم هک رولوا دافتسم

 هسمک رب یربغ كعدوتسم اما بولوا هدنروص ییدتبا عاق



  agی ۱

 هک رولک مزال هدا یدعت قم نامض هسا ی هر هعاد و

 . روش وا حرصت هدهدام ۷۷۸ هلتسه و

 ل١ هسهنکح یتعاس اما و هکر ولبشااکا ندحرش وش

 یریصقت هدظفح و یسیدعت و عض » قهدءدام و ىد

 هنعز رت روک ذم تولوا یمع زر كنسدق « ا نزسقملوا

 روطسم هدهدام ۷۸۷ هدلح ییدلوا روک دم هدهدام ۳

 ۱ راز جا

 هسل رق بوشود اراض تعاس نالوا هعادو

 عدوتسیتععاس لوا نکا زلکمزال ناخ

 مزال نامض هسهنکج اراضق

 رد هل قرف رویلک

 دن یسهینا ُهرقف هلیسللوا هرقف كلاثموب «لوا لآ وس
 ؟ رد ه قرف

 ییات كهعید و ی هعیدو داسف بولوا ظفح ید هكاسما

 هکما دلوت نایک انشا یعب ندلعف یتبدلوا نوذام كعدوتسم

 اما . قاب هب هدام :AN I زلک مزال EE هعد وسم

 یی دل وا تو كعدوتسم فلت یتعب داسف یهدهسنات هرقف

 تشن ندلعف یفیدلوا نوذأم ربغ هکلب بویلوا دلوتم ندلعف
 ۰ رشت ا



e AS COON OT و LT OTS 
 ۹ نفت ا 4 ر

 نکرولک مزال نامض هسهنکج اراضق یهعیدو
 رویکمزال نامض هسهنکح اراضق یت راع

 ؟ رد هل قرف

 NS IS هدهدام ۸۱۳ «ییات زا و

 یسودنکهدبواق اا لرعتسمدوخاب هاکهشودندنلا یعتسما راضق

 هجییک تیراع یک یکجهیلگ مزال نامض هساربق هلن راج هیهنبآ
 هسلک ناصه هنتمق تولا هلک وکو د یش ر, اراضف هسرزوا

 لعف رب ینمب . رولک مزال نامض هدهعیدو یکیا زلک مزال نامض
 نام مزلتسم هدتراع هدلاح یدلوا ناخ بج وم هدهعلدو

 ؟ رده قرف روباوا
 ریعتسه ىنعل ا هلعف وش ریعتسم هدشراع « باوج

 یتبحالص هیراعلابسح کمزکهنیرزوا بونا یەک تب راع الثم

 ریست . ردلکد نوذأم هکمنکح یهمیدو عد وی نکیا دوجوم
 بدو نکی هنود د نیم زر دا 4
 . ناهذالا ریون حرش و هاشا ردلکد هف دوام

 ترجا اک | نوجماظفح و عاديا هرکیدیلامهسمکر تالذکو
Eتقرسلاملواءهرکصندکدنا) هلواقم .ترحا هلکن |  

 هسلوا عیاض یشان ندبس رب نالوا زرحتلا نکم یک قعلوا

 ظفح هلترحا طقف » هرقف وش < . رولک مزال نامض هعدوتسم

 . رديلاثم كنسهرقف « لا نوجما



aN E So ی 

 ا ۱۰۳ سد

 فلت هلببس رب نابلوا زرحتلا نکم یک بلاغ قیرح اما
 هدنح رش هراحا باتک یحهلک مزال نام هس هربحا هسر ولوا

 : یدشعلوا ناب

 دب هحل وا یهاظ یتیدلوا یلام كربغ هعیدو

 هل هسل وا ا دعت الاب هدعد وسه

 1 رولک مزال ناض

 هدعد وّتسم دی هعلدو ىع مکحوب هکهلوا یخ هدساروش

 مزال نامض هدنریدقت ینات ریصق الو دعت الب قرهلوا تناما

 هسخو بولوا هدنروص یتیدلوا یلام كعدوم هعیدو یسمالک
 ندعدوم هلا عدوتسم هساوا یهاط ینیدنلو یلام كربغ هعیدو

 یوصخم لام تصاخ ال هک هلوش . رولوا لّوسم یر یه

 دعنالب هکولو هدندب موقع صخش هدبودیا عاديا هصخش رب
 هبصاغ هسراید بولوا رخ هنم بوصغم هسلوا فلت یصقت الو

 بصاغار ز . نمهدیآ عوحر هعدوتسم بصاق هکر ریدتا نمضن

 یدنک ندنفج هلوا كلام هدبصغ تقو دانتسالا قیرطب هلبانامض
 دب هعیدو هحینمکح هدام ۷۷۷ وش هکرولوا شما عاديا یلام
 ریصه اب یدعآ N عدوتسم هک رکم . ردشاما هدعدوئسه

 یخد بصاخ هدلاوا . هلوا فلت هدیودیا عاقا یش رب یک
 هکر ربدتا نیمضآ هعدوتسم هسرابد و . ردیا عوجر هعد وئسم



 هد رز وص ییدملس یخ دلوا یصاغ كعد وم عدونسم هدر دلو

 ييدلس و . قاب هنح رش هدام « ۵ . ردا عوجر هعدوم

 عوجر اهقف ضعب و رديا عوجر هني اهقف ضمب هدریدقت
 هب هدام AA \ یسماس هر دتا نمضآ هصاغ ۰ ردرلشه د نهدیا

 ید یسملسهرردتا نیمضآ هعد وئسه یک ینجهلوا یسم

 یساضر مه تب وصعم ىع كکلام یلام روده عدونسم

 . ردەلتهح یتدسا دخا قرهلوا

e هدام VVA gm 

 كردیایدعت اک | دوخافالتا ی همدوهسمکر رغ كعد وتسم

 N E یو تا ناسا را

 كلعفرب هحنمکحهدام۸۵ ارز .لکد هنیرزوا عدوتسم هسخوب
 یدعتموفاتم .قاب هبهدام ۰۱۲۰ .رونلق فاضم هنلعاف یمکح

 تلعدوتسم. رک نوتلوا سن رد و نوسفا ی

 وش .نوسلوا ینجا كرک و نوسلوا یرب ندرانالوب هدنلابع

 هما هدنکجهلک مزال نامض هبیدعتم و هفلتم رخص هدهلتسم

 هدارو فالتخا د رف هدام ۷۷٩ بولوا قفتم هفنح

 راظتناهس رسل لاح هسدغو لام لرىغص یدعتمو فلتمو .زامل وا یراح

 .زلر دتا نامضت هنسل و یالوطندنلعف كرغص هسخو بونلوا

 ۱ . قاب هبهدام ۳



3 Ea 
 —  ۱ ۰/۸ا

 تر روا هعیدو ندندب یراکتمدخ كعدوتسم ا اللثم

 .رولوا نماض 1 جت هیییل هات هعلد و هدبوشود یشرب (

 نماض هدکدشیا فالتا یهعییدو صخش رب ینجا هلهجو و

 اعداو بلط ینلدب ندننجهلوا مصخ هفتامهدنوب عدوتسم بولوا
 قاب هبهدام ۱۱۳۷۰ .رولمهدیا .

 روکذم هسمکرب هقش ندعدوتسم اذکو» هدنسهدام ۷۸۷

 «رولوا نماض دو لوا هسرر دشراق هاهحولوا یرات ول

 .ردعرف كهدام وش یسهرقف

 كنهممومع "هلئسم هدام و هکیدلشالکا ندهفآ تاحاضرا

 كن هلئسم هرزوا یییدلوا داتعم هدهلم هلتهج یتبدلوا یلاثم رب

 یابتا قرهلوا لاثم كنهدامو هرکصندنرکذ هدهبمومع تروص

 . یدیا تسانم

 ہا هدام ۷۷۹ =

 ینیدلوا# راح اعرش و (یضأر كنحاص هدنقح هعیدو)

 هنیرزوا عدوتسم هلا هدام وش . هانع (.ردیدعت قعاب یسش

 ندشرعت و بولوا هدقملوا فیرعت یدعت ندیا باجتا یامض
 لعف كعدوتس قرهلوا هقشب ندربصقت یدسمت هکرولشالک |

 یهعیدو هدون بولوا ىلعف كعدوتسم یدعت یعب .ردصوص2

 كمرب و ی هعیدو طفحیارب هبهسمک نابلوا ینماو كعافالتا



 س

 نالوا هعیدوو كملبا لامعتسا اب كما عاديا هرخا ی5

 كمروشودیئر اراضق هنرزوا تعاسو كمنکح اراضق ىغا 8

۷ 
 هدبوروک_نکردپا :تفرس قراس یهعیدو هسا ریصقت 7

EEEا ا كمامتاعنم  
 . ردراصوصخ یک كملبا

 .ردشعلوا فطع هن یدعت رص هدنسهدام ۷ ل "انب

 عا هه اکب یهءیدو» درحم هعدوم كعدوتسه هدلاح وش

 تولوا, ید یا رانا افتد یاد فتا

 رح زا مزال نامض هسلوا فلت هعیدو هرکص ندزوس وب
 9 ندکدّسا بلط یتسهداعا هنسودنک كن هعلدو عدوم هکر کم

 .قایهب هدام«۷۹۵» .هلوافلت هدعل بودیاعانتما ندهداعاعدوتسم

eعدوتسه هدب ون وا عاديا قودنص لفقمو هسک یلغاب مب  

 عیاض قرهبلآ ین ROS هدهشا 1

 ریصقت اب یدعآ دایک هلهحولوا ی و ناض هل وا

 . ردلکد

 قحهللوا لبصف هدنحرش هدام 0۷۸6» هدروکذم فی رعت

 ةعئرا ماکحا هروک هروک ذم فیرعت ىع لخاد هعیرا ماکحا

 ندنکح هلک مزال قوا یدعت تفلاع هنر ره كنهروکذم

 نوجالاکشا عفد ندنفجهلوا شمام وا عنام یرایغا فیرعلوب

 . یدنلوا هوالع ید «زناح اعرشو» اح رش

 هک

۹ 



 بم

 نالوا دودعم ندربص# اب یدعآ

 لئاسم ضم نابلواو

 ندیا باجا ینامض نوجا قعلوا حاضیا هداز هدام وب

 . رونلوا رکذد یا هجورب لئاسم ضع هدنقح یصقت اب یدعت

 ءرزوا ینحلوا رک و هدنحرش هدام بړ » «هلئسم ٩

 یدعت كما اطءعا ظفح یارب ههسمک ر نالوا نیما هعیدو

 عدوتسم هرزوا ینحهلل وا ۱۳۰ را سهام VA یکینیدلوا

 یلام ودنک كصخش ر ینجا» ییدعا هظفام كلام ودنک

 .ردریصق یسعا ظفح نهمیدو هدلڅ « یبدلوا هدکما هظفاحم

 و هد DEVA لس ۴

 رار ی هعید و هدلاح ی نما لو تراک هفت عدوتسه

 هردیدع) ی

 هدهدام ۷۸6 و یسههعلار هرقف كنهدام ۷۸۳ «هلتسمس ۳

 یک ینیداوا یدمتتکرح هدنفالخ یناثو لوا مکح نانلوانایب

 ۷۹۳ و یرلهبنا تارقف كرلهدام ۷۹۲ و ۷۹۰ هللا هدام ۸
 .ردیدعت یسهلا هرقف كنهدام ۷۵۹۵ هلا هدام

 یدعت تفلاخحم هنسهمنا ةرقف كنهدام ۷۹۹ « هلئسم ¢

 ا د ا 6۹ یک شالوا
 . رديدعت هعلد ولا له E ییدنلوا



 / )و
 هدلګ ر هقش ندنسههاخ یهعیدو عدوتسم « هلئسم ۵ 1

 هسید مدنولوا هدمغیدقلاق هرکصندقدروطوا بو وق هموک وا

 لاللد یلام نالیریو هلاللد عیب یارب یک ینجهلوا نماض |
 نماض هسید مدنونوا یمغیدیوق هناکد یتق اما مدیوق هناکد رب ۱

 . رولوا

 تم خاو لع یهمهناخ ی هیعیدو عدوتسم < هلتسم 1

 .راتح در "هلمکتو هیدنه رولوا نماض هسید مملی مدیوق

 ,E هرزوا كمر دتا ریمعآ هیزرد « هلئسم ۷

EESکیدرو ه یزردر ید ا هدیور و هسلا  

OSیک یجهبلک مزال  
 نوح تم مملب یتیدلوا بولواعیاض همیدو عدوتسم

 مزلتسم یسعد مملیب یمکیدمتا بودیا عياض طقف . ردلکد
 ردها رز د مندان :لاوضف ید ناص

 كعدوتسم هرزواینیدلل وا ناسهدهدام «6۰۱» .هلئسم ۸

 هدنراکنا لاح رار هللا راکنا یعادیا وشراق هنلط كعدوم

 .ردیدعآ یسعا له هلع ندر ییلدنل و كنهعئدو لوقنم

 هعیدو دقع هلکنوب قرهلوا دقع عفر یراکنا كعدوتسم ارز

 دقع نزرسقلوا دیدح دّمع درک ندنفح هلوا خسفنم

 ترد یسلوا یدعآ كتهعدو ۶ رحم زا تدوع هعلدو

 . ردطوشمو دقم هلطرش

 كعدوم هبلعءانب ردنلعا راکنا وشراقهعدوم «لوا طرش



 3 ب ا یدمت نا وشراق توغ

EFا هسلبا لق ندناکم یادو هدندوحج لاح یک  

 7 .u ظعا ماما هسلوا لباق یی هدبولوا راقع 3

 ۶ رولک مزال ناض e طقف تولوا مزال نام 81

 ادو رب هلبوش هدنس كنالف هسک رب ینجا الث :

 هسلد ردقو عدوتسم 4- ترزوا یسملیا لا تب ود یاو 3۳

 ۰ هظفاحم ی هءلد و ندندصق وس ر كلئاس کلب a یدعت ۰

 8 * .رولوا تلا |
۳ 

 تا اک ۳0 نهمیدو عدوم « ینا طرش 17

 تو رک ذن ینسهظفاحم كعدوتسم «عدوم.اما ردیلملیا راکنا

  مدنب عدوتسم هنیرژوا یسمروص یللاح كنەعيدو نوجا كما
 3 نددوحح وراکنا هروکهفسوب ینا ماما یسعدردفوب كهعید و كنس

 یر اهد ا هدام ۷۸۷ هلئسم و . رحم ردلکد دودعم

 . رولوا له

 3 .ردنلمالوا ینههب ىع رش برس یراکن اكعد وتسم «ثلات ظ رش

 . رضاح ودع رب هدهرص یکیدلبا بلط یلهعیدو «عدوم هیلعءانب
 ید ودع هسلبارارقا ی هعبدو عدوتسم هدنناب كن | هکهسنللو

 ی هعیدو عم هده رص وت هلوافوخ دا ۳۷4 ی هغدو

ABNنماض عدوتسم هسلوا فات همیدو ء  
 | لا دصق طظفح هلا راکنا و عدوت هم ارز او

 اضحا ییهیو راکنالادعب عدوتسم «عیارطرمن



1 
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 دكح 8 « وب ار زر .زال وا نماض یهعیدو روک دم عد

Eوفم مدیا ی هعادو هدهرص ا عدوم  

 م هداعاو در ارز . زامهلوا صالاخ ندامت هل  عدوتسم

 3 ر ردا

 قراش کما N هق راش وو E 6 هاتسم

 و مزال نام هعدوتسم هسلبا تقرس ین هعیدو لوا موق

 دخا ی هعادو نه لاک ی ندتلالد لهجو و راو ردق وش

 هسل | ارهقو ایج قراس هدلاح یکیدتیا منم عدوتسم نکردیا

 ۱ را در زلک مزال نامض هب

 ید" یرابضع كنالماعم یهدنقح هعلدو ء«هلئسم ۰

 .قاب ههدام « ۳٩ » .ردربعم تداعو فرع هدنتسفات وا بولوا

 قحهللوادع یدعت افرع یاوح نالواهعیدو عدوتسم هک هل وش

 فلت هرکصندکدتا تبوبغ ندنزوک كعدوتسم بوالغاب هلحم
 .دولوا نماض هسلوا <

 هدناکد 2 یسوق یهعیدو یهدندزن یحاکد رب مک هتن

 بوعارب د تودنا كلرت كرم ۹1 رب هنسوق كناکد دوخا

۸ 

 هدفقدال وا عياض هعل د و 5ک کک روت كس نو



  OTوب لا شا ۱

 هدننورد هدلاح ینیدلوا یکی هدناکد ین هلو تداعو فرع

 نامض هحنلوا تداع قارب قبحا یتسوق ناکد نانلوب هعتما

 یلامیدنکو هلیلاربج هدنوب یهمیدو عدوتسم اریز .زلک مزال
 ادصق هنارج هسخود بولوا شما هظفاحم یک ییدتبا هظفاحم

 لک نوسشود فلاخ هبهدام ۷۵۰ یتح هکزالوا شنا عاذیا
 هظفح هدناکد .دولوا نماض هحنلوا هلو تداع اما .راتح در

 رد فقر لا یاد ققار یوضر نالوا ردفا 0

E 
 یتسومق قرهبوق هنسهطوا ناخرب یهعیدو عدوتسم كلذك

 هردو هدهسادیلک هلبا راتخانآ یی هستیا افتک ا هلقماق زکلا
 قیثوت قماق یتسوق زکلاب هدعضاوم وللثم و هسنلوا تقرس

 عییضآ و لافعا رک او ۲ زلک مزال نامض هسرونل وا دع طظفح و

 . رواك مزال نامض هسیا روناوا دع

 كمرویلاص هبارح نذاالبیرش نالواهعیدو «هلئسم ۱
 هسا فات تروقا هساوا عياض هدارح هلغلوا دودعم ندیدعت

 هدارح ناودح روکذم هکراو ردق وش . رولوا نماض عدوتسم

 یراکدیدر ولکمزال نام هن اهقف ضم هح وا فات ههل | فتح

 «ردراشع د رک مزال ناخ یراضع د هدلاح

 نالواهعیدو دوخاب یتسففكشوق نالواهعیدو «هلئسم ۲

 .ردیدعت قحا یتسوش هاروخآ ین دن و كناوبح

 شوق یهدنننورد هدیوحآ یرانو عدوتسم هبلع "واتس

 ۱ ۰ وقت و
1 

١ 



 2 ۱۱ ۵ سم

 وق دلرک . رولوا نماض هسلوا عياض هدیودیا رارف ناوبحو

 ندقدروط تدم زار كرکو رانوسشا رارف لاحرد هحنلحا

 .رلنوسا رارف 3
 ی هعردو عدوتسم هنرزوا یحلم ربع 1۳9 ؛ هلئسم ۳

 یحلع ءارکا اما بولوا شا یدعت هسریو هه رخآ
 .قاب ه هدام ۷۰ .ردلکد یدعت یسهرو هسرزوا

 كەسلا نعرو اکب یهعیدو وت هعدوتسم هبلع ءان

 عدوتسم هنیرزوا یسعا هارک ۱ وید مردیا سح یا رب ینس
 یهعردو وش EEE نولوانماض هسرب و هب هنسک وا یهعلدو

 ءارک | وید مرسک کوضع اب مردیا لتق ینس لهسیا نمریو اکب
 یطئارشعقاوهارک |هسریو اک | یهعیدووب ید عدوتسم هلبسع ا

 . رولک مزال هرج بویلک مزال هعدوتسم نامض هجنلوا عماج
 هدیروص یا هدورک هبافک ردق یعد كلام لک

 هارک | هدیابود ید دیده هلضالتا كنسعح كنلام كعدوتسم

 قجملاق لام هیافک رادقم هعدوتسم یعب كلام ضعبو یحام

 از . ردشعلوا دع یحلم رغ هارکا دیده هافالنا هدنروص

 ههافک توق اما بولوا یدّوم هسف فلت ینالتا كلام لک

 هدقدنلوا دیدم هلفالتا كنسقا قرهلبغارب لام هتسودنک

 همافک دوصقم ندهافک رد قحا . ردلکد ریتعم هارکا ۳

 ردموباب رهشهیافک نالوا یهاظ ؟ ردیمبلاغ رحم اب موہ اب رهش
 را هر لمك



A ERتست را  

 هدهزافم ظفح یار دو نالوا هعلدو « هلئسم ۶

 ماست و عس ا كلەعلدو یک یغیدلوا (OE قعلوا نفد

 هقدملوا ملست یشلوا عيب گلاب اما ی ردیف ید یا

 . زاملساص یدعت

 مدلآ یتسهرا بوناص هی یهعیدو عدوتسم هلتهج و

 مدشنا مليا و مس هرخآ اما بویلوا ناهض بجوم یسعد
 .قاب هبهدام ۷۹۰» .ردناض مزاتسم یسعد

 .ردیدعآ كم رب دتاهحاعم هناونح نالواهعیدو «هلئسم ۵

 ۱ هعلدو نانو هدندب هدیودیا صا هصخش ر عدوتسم هلع ءاب ۱

 هسلوا فات ناوبح ینالوط ندنوب هلیسمریدتیا هاعم هناوبح

 جای یک هات وا مکه . رواک مزال نامض هعدوتسم

 نیمضت هعدوتسم هسراید بولوارب عدوم هکهلیوش .رولک مزال
 . نههدیا عوجر هصحش لوا عدوتسم هدر دق وب کروا

 لوا ىع اعم هدردقت وب هک رریدتیا نیمضت هطاعم هسرلیدو
 هدشط د وا ام كعووسم ناوبح روکذم ید صخیش

 . قاب هنحرش هدام ۵۸ .ردیا عوجر هعدوتسم هدوا هسیا

 مدیشعا عضو هدناکم رب یهعیدو عدوتسم هلتسم ۷

 یتح هل وا نماض هسلدمدن ون وا مەل یمکیدتبا عضو هدر نکل

 مدروشودهرب هلینظ مدیوقهمیج هجا نالوا همیدوعدوتسم یک
 . رولوا نماض هسید یدلوا عياض

 بولالساب بوپوق هشناب یهعیدو عدوتسم «هلئسم ۷



 ی ای اد 3

 هدرفس لاح وب هکرکم . رولوا نماض هسنل وا تقرس هلقمو

 ینادروتوا قرهبعالسا اما . زالوا نماض هدلاخ وا .هلوعوقو

 .زالوا نماض هسلوا عیاض هدهسالقوبوا هدرپ

 زکد هلیسهسبلا یهعیدو بوتیوص عدوتسم «هلتسم ۸
 هعلدو یا هدنغلدلاط هب وص هلکم رک هزکد توعار هی راکت

 هداروا یکینج هلوا نماض هسنلاح هدنکیدتا تبوسغ ندنزوک

 ۱ .رولوا نماض هسل وا عياض هدهستونوا

 تگ هدام ۷۸۰ ي

 هدام ۷۸٤ ین نانلوا عاديا قرهلوا قلطم ( عدوتسم زز

 ودنک یی (یک یلام ودنک یهعیدوژ نایملوا دی هلهجو
 ید هو یک دا 8 هللا یتما اب تاذلاب یللام

 یلاغ تاتسودتک س نالوا ییا در کک

 ر
 هدکمریو اک | رولقاب هسا شما یمن عدوم ندکمریو هننیما اما

 اریز .رولیهریو هن بویلوا ربتعم یه هسیا راو تیروبج
 هسعود تیروبصو . رالق حایم یرلیش نالوا عون# رارطضا

 نیما وب رحم قاب هبهدام 0۷۸۵۰ . مهریو بولوا ربتعم یی
 رول هر دتا ظفح یخد هننسا یکیحهدیا طفح تاذلاب یغد

 . رج



 نا ۷۷۸ =

 یعب . ردفوطعم هسنهالک تاذلاب « یسهرقف دوخاب » وش

 ظفح هننیماو کچهلسهدیا ظفح تاذلاب یللام یدنک عدوتسم

 دوخا ردا طفح تاذلاب یخد یهعیدو یا ا

 روک ذم هحور هسرزوا مون یعل ۰ رو دشا ظفح هما

 هدکعا هظفاح هلهجو وب .رولک مزال یسملیا ظفح یهعیدو
 عدوتسم اریز .زالوانهاضو لوم عدوتسم هسلواعیاض نکیا

 یهعیدوو شملیا ظفح یهعیدو یکییدلبا طف نام ضد

 هدایز ندنوب هنیرزوا عدوتسم هلفلوا شملیق یک یلام یدنک

 ۱ . راتم در "هلمکت زالوا بجاو یش

 رذعب نکل .رديا باما یامض ظفح كرت رذع الب اما

 هسمک رب هکهلیوش .زیا باجما یامض هنب ظفح كرت نالوا
 هرزواكمتک هاب را رطاق هل حر ینرامح یلکوب هلسهمولعم ٌهعتما

 یتسمروتوکهنالف هدروک ذم لحم بودیا میلست هبیحرطاق نانلوب
 یرطاق یدنک هد رط یانئا نکا هدکمروتوک هلکما سما

 عیاض بودیک رام نالوا هعیدو نکیا لوغشم هلکنآ هلکمشود
 یدنک هدرب دقت ترک هرذظ یسهقرا كرا روک دم هسل وا

 روک ذم هدریدقتینیدلوا مولعم یفجهلوا عیاض ییاوماو یرطاق

 هلو مکحیخد هد زاحا مکه تن .زاک مزال دا كعاتمو رام

 لو 9 د د شو داغ ۹۹ نودا

 ا طب هیهسمنک نالوا یسآ هدو
 تولسهدیا ا طعا ظفح یار هموق نیما هکرولوا ناستسم



 دو

 بلط نوجا كما فرص هنش یهعدو موق ص ناما هسخو

 نماض موق عدوتسم هسرو ید عدوتسم هدلاح یدشا

 . راتخ در "دامک رولوا

 هل واقم yı نوح ا لوح دوم

 یعرولس هلا ترحا

 .نمهدیا بلط ترحا ندعدوم هدنلباقم ظفحو عدوتسم

 نوجا نالوا لماع ةناما نوحا ربغ ارز .هنلوا هلواقم هکرکم

 . راتحم در هلوا رظانو یصو هکرکم .ردقو ترجا

 میاضاب فلت ریصقت الو دم اب مدغووتسم دی هیدو 6)
 هتسودنک هاهح ودل واناس هدهدام «۷۷۷» هدر دشت ینیدلوا

 ( نیزسقلواییصه و یدعآ هدندنع ینماژ یکی یدک مزال نامض

 (هعدوتسم كرك ین هبهدام ٩١ (هسلوا میاضاب فلت هعیدو
 نیما اما ع.زلک مزال نامض هشننما رک ینم هبهدام ۷۷۷و
 هدقدلوا عیاضا فلت یالوط ندنیصه ویدعآ هدندنع موقص

 هعدوتسم یثان ندنو هسخو .رولک مزال نامض هموقم ناما

 ۱ : زلک مزال نامت

 OEE EOE را
 ندک دنک ت وغاب یسهداز نر یخا نا مادر و دا یخ

 ندناکد هسلا هدهرص ییدرک هنموردوب كناکد خا نبا هرکص



 - ۹۳ ۳ 9 ایی

 بس ۱۷۵ تن

 یربجا و یغارح كيوشهماح رک ا خالا نبا هدقدنلوا تقرس
 هتسلا یهدناکد ندموردو .رولقا هسا نوذأم یص اب غلابو

 ۱۱۵ زال اف کا نا هدایوم هما هبا هدلح روتر وک

 با ینما نالوا هدنلابع یآ یسمالک مزال نابض هوشهماچ
 « هللا ینما قالطالایلع هروک هلوق کیدا رابتخا كنهلحم »

 یا مزال نامض هدهخا نا یکینیدلوا ینم هنکیدتبا هظفاحم

 كرت یظفح هلتهج یفیدلوا هدکمدوک ییهسبلا ندرب کیدریک
 هسلا زک وروک هسلا ندر درک رک او .ردشان ندنکیدعا

 نالوا تحاو ارز .رولک مزال نام هخا نا زکلا هدلام وا

 ارز .زک مال نامض هبوتشهماح اما . ردسشعا كر یظفح
 رع یص طقف . ردشعا هظفاح هلا نها یهسلا یوشماح

 لالتسا روحح یص اریز . زگ مزال نامض اک ۲ هسیا نوذأم

 مکن .راغصلا ماکحا عماح زلدیا هذخآ وم هللا همیدو مییضت و

 ی حاضیا هدنح رش هدام ۷

 رابتخا كن هلو اهّبف فالتخا هدنما

 لوو یکیدشا

 هدنو ؟ردنمطرش ینملوا هدنلا ع كعدوتسم ناما و



 نت

 لو یک هدنزم لا اب یو
 . رم ردراشلوا

 .غلابو نا نانو هدنلاسع یهعیدو عدوتسم «لاثم هلاع

 عدوتسم نیربانب بولسهریدشا ظفح «نلغوا نوذأم یص اب

 دالا نع باغ هذه ةلالاو نانلوب هدنلابع كعدوتسم ینهعیدو

 وش نانلو رضاح ید یلغواو اطعا ظفح یار هناعوا نالوا

 هدنقح ییدربو هموق م نبا هدکدتیا اعدا ینکیدلیاملست هصخش
 قرهنلق موق ص نا عدوتسم اوکو .رولواكعدوتسم هلشع زوس

 موقع نبا یعرش مکح هدرولیدیا لآ وس ندموقم نبا همیدو
 . راتم در "هلمکت رونلوا ارجا هدنفح

 ینما وش نانو هدنلابع یهعیدو عدوتسم هدنروص ول

 هرکصندکدتا راکنا یلغوا هدلاحییدتا اعدا ینکیدریو هنلغوا

 ندنسک كننا هعیدو هسلوا ثراو ک 1 تا بودیا تافو
 . رولدا نیمضآ

 رکید ینسهطوا رب كنسهناخ هسمیک رب « لاثم هلزن۰ یلایع
 کری ماست ا وب یف هعيدو بودبا راح ا نا

 بویلوا یرادیلک ورا ورا هلرجأتسم هلبا رجوم رکا .رولیقا
 نامض هسیا روبلوا لخاد منم الب هنهاکتماقا كرکید یر يه

 كن E ال

 ارز .رولکمزال نامض هعدوتسم هسیا راو یرادبلک ورآ ورا



 یاشار

 ید هدنلزئم یاىع یکینیدلوا هدنلاع كعد وتسم ی ۳

ES AS ES۱  

 EN نایلوا هدنلابع عدوتسم هروک هیاهقف لوف وش

 هعلدو هلس هسلوا ینما كعدوتسم ی هسر و ینهعبدو

 . رولوا نماض عدوتسم ا نفت

 . هنلوا تعجام هنحرش هدام ۷۲۲ نوحا یییرعآ كلابع

 ر نالوا ینما ی هعبدو عدوتسم هروک هاهقف ضعل د

 هوا هدنالع ا نماو هدکدردتا طفح ههم

 عدوتسم هزوک هروک ذم لوق هکرولوا را طظفح وش هل

 اکا هتک ا انع اب هضوافم و هنلکو نالوا ینا یهعادو

 ار سس یاس ا ع كنا كودك
 هلهجوو ارز .هعلوت هدنلابع لکو الثم هکولو .رولس هر دتا

 عدوتسم بولوا یک یسجا ظفحیلام یدنک كعدوتسم ظفح

 لوف و یوتف . زالوا مزالو بجاو یسهداز ندنو هنرزوا

 هرزوا هجوو ېد هداواتف مان یدنفا لع یک ینیدلوا هرزوا

 ا ا ا ید لا اقا
ssدوخاب دام ۷۸6  

 ۷۲۲ اذک و E نودا طفح لام یدنک

 بو یابع دوخاب ردیا ظفح تاذلا نم ینهر » هدنسهدام

 «رریدتیا ظفح هبهسمک نالوا ینیما یکی سجتمدخ ابو ییرش

 اریز .رولوا نابتسم ینیدنلوا رابتخا روک ذ. لوق ندنسملیند



۱ ۱۲۳ 

 ندلعف وا رواک مزال نامض هعدوتسم ینالوط ندنآ هکلعف یه
 هلیسسلعفوا هکلعفره اما بولک مزال نامض یخد هنمم یشان

 نام یتدهن یتا ندلعف نوک دم زا مزال ناب
 یلبز زالوا نومضم هسلوا فلت همیدو هکردق وش زلک مزال

 . راتح درو

 كلردتا طفح هنالوا ینما

 هنلاع ی هعاد و عدوتسم ید هروک هل وق يا رک ذلا تلاش

 هل هکردط رش یسلوا نیما تلاع لوا هدنسمردتنا ظفح

 ناک وانیماهیلعءان .ردشماباتراشا اکوب هلظفل نیمایخد

 .زالواز اح تالریدتا لفة اکو هسا وا هل هدنل اع كعد وتسم

 هال لاوحا هدسما

 . ردراو لاح وا هدنیما صاح ا

 .رولبب یفیدلوا نیما توک ییدتباعادیا « عدوتسم ١

 .رولبیفیدلوا نیما ربع دوخا ۳ .زملی الصا یلاح دوخاب ۲
 هدهلات تروص اما بولسهلل وا عاديا هدالوا تروص یدعا

 تولسهلل وا عاديا یخداکو هحناکه هات تروص .زامهلواعادیا

 .راتشدر "هلمکتو یواطحط زلک مزال نامض هعدوتسم هنلع ءا

 نانو 9 هد رکید یهعدو ةسملک رب هد ر وص 9
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 هنسهحوز نایلواهتما هده لارول هر دتا طعفح هنسهحو زهنیما

 . ضهر دتا لهفح

 ظفح یخد هلک رش ةضوافم هروک هیات لوق مکهتن

ma 
 , هقرافملادعل هدهسرر دتا یتح . نوری دنا نوح هسرالکد ناما

 .رولوا نماض عدوتسم هسل وا فلت دعتالب ولو

 ندنح رشهدام ۷۹۰ یسهداف كندق هقرافلادع یهدارو

 . لوا تک ارم اروا ند هلشولک |

 قرف و لوف يا ودنا

 لوق ییا رک ذلارام هکر ولوا نابتسم ندحورشم ربرقت

 قلطم صخا لوا لوق بولوا قلطم صوصخو موم هديب
 كعدوتسم هوا ,لوق تقوهن ره قرهلوا قلطء معا ینا لوقو

 هج یا لوق هلوا حح یسمریدتبا ظفح و یعادیا هنسهقشب

 . رولوا حح يد

 ہکح رتا طظ ءح هنما رغ

 هد ور دتاط ف یف هعلدو EE نالواینما « عدوتسم

 هسرلید بولوا رخ عدوم هسل وا فلت هعیدو هدندب هسمک لوا

 « ۸۹۱ °« ۰ رر دتا نامضإ هبهسمک لوا هسرلبدو هعد وتسم



Nm 

 هرزوا ینجهنلوا حاضیا هدنح رش هدام ۷۸۳ قحن .قاب هبهدام
 ریص#ت ۷و دعا الاب هعادو هدی دن ةي لوا هر کر ها ماما

 عدوتسم اما . زدلفاک مزال ناکه هد لوا ءدنر دف قلت

 .رولک مزال ناخ هدلاح سه هلوا

 ی اب INE 2 دادا هربع هلنا یسلردتا لم ةح هما

ERقرف  

 5د اتنا ظةح هسما ی هعیدو عدوتسم هلهح و هرقف و

 یل هعلدو عدوتسم هدهدام ۰ ولا .رولوا شه عادا 51

 هدام يا وس اغ ءاس ۰ ردح رصم یحیهسهدیا عاديا هر

 نهم رک ارام کر واشد اوج رولو لا ناف دلش
 هرجا ی هعیدو عدوتسم ینعل .ردشفلو دنشه ها هدام و هدام

 و تنم رد ردکعد سه دیا عاديا هاسملوا ھا ینعب

 .یدشا ىلع و راتشدر

 هک هدام ۷۸۱۷ عح

 هدر یلامژ نالوا لئاع هب هعل د و اس (وداک عدوتسم»

 6. رولمهدیا ظفح هداروا ید یهعیدو هسردبا طفح

 طظفح ناکم

 طف>- لح هکرولوا ناشسم ندب رعت هسردیا طظفح هدر



E 
 ی هعیدو عدوتسم هلتهج و . روای هلوا یخد راعتسمو ر وجأم

 طنح فو هدنمهطوا و هدنسهناخ نالوا یه یدک

 راجییتسا ینعم لحرب نوجما یغفح كنهمبدو یک کج هلببهدیا
 ا اروا وما هرات
 .هشل و هداروا یلام ول

 یتح .رولمهب وق هنج نه نالوا هعادو عدوتسم مکه تن

 هسنلوا تقرس هداروا هلغملو رضاح هقسف سلح هدیونق هنج

 عدوتسم رز زلک مزال ناص هسلوا عیاض هل ر وص هقش اب

 هدنج یتسهراب و هدلحم ییدتا هراعتساو راحتسا یلام ودنک 2

 . رولسەديا طظفح هلهحولوا یخد ی هءیدو یا لح

 هغاروکذم هدیولوا لقهلالئازو شوخرس عدوتسم هکردقوش

 لئاق هنکج هلک مزال نامض اهقف ضعب هدنروص ینیدلوا عیاض

 مردم وا

 هداح ییدشا هظذاحم یلام هلرخا صخش

 نمهدیا هظفاحم یی هعیدو عدوتسم

 يیدتسا لصد یل ام ناشوا لئام هب 4ء۱دو كعد وتسم اما

 یکینیدلوا ررح هد آ ٌهدام یيحهمهدیا طرح یهعادو ه دلح

 اح یدنک كرخا صحم ر » نامو لام ودنک عدوتسم

 ارز . نهدیا طفح ینهعئدو هد « ینیدل وا هدکعا هظفابحم



AT 

N موق ص صحش توشلو هدد عدوتسم ده لج 

 ینما یعب هربع ی هعیدو یسهلبا عضو هل لوا یاب ندقعلو

 هجنمکح هدام ۷۹۰ هسلا و تولوا كم د ماست هصخش ناشوا

 Ea ردم لس یان

 لع ر یلەظفاع یطفح لحم كنهعیدو

 ردط رش نیسم وا

 .روشوا ناب یطظفح لح كنهعیدو هدهدام و

 .ردطرش یسلوا ر رب یهظفام یظفح لح كتهعیدو

 یارطا كنا هک هسقار هدهناخ رب ینهعیدو ی یتح

 ید كالا یک دلها طاح لرو بول ی

 .دهسنک لرب بوقبچ ندهناخ روکذم یسودنکو ردقو ینو
 ةطابخ نع تلئس دقو . رولوا نماض هسلوا عياض هداروا

 امتراح سرعل الدلاهحوز و یهاهنم تحرخ هفصلا هذہ راد یف

 كلذ لثم نال هذه ةلاحاو نامضلا تدتفاف اهم اماوئا تقرمسف

 در و نا 1 اعضا دعب

 مدف دل وا كحهدک هر رب فازوا ۱ ناه ین هرات عدونسم

 هعلدو,رواسهروتوک رب ارب ین هغدو هر وک همظعا ماما هحل وا ناما لوب



 وه رانا یا

 مکن ره نوسلوا رک نوسلوا جاتحم هتنومو لمح رک -

 ندعد وم طفل ار ها ار ز .یدنشه وا هدافا هدنح رش هدا ۹

 یحهمعا دشا هللا نامز هبلعءانن بولوا رداص قرهلوا قلطم

 ها و ات ا ید نیلا دع ید هللا ناکه یک

 ا ا نا نامش هوا شات هو
 اخ ا هکردنش ور یش: نالوا جاتح هتنّومو لمح

 "هامکت رولوا جاتح ههبلاخ ترجا دوخاب هرهظ هدنلقن ینپ

 3 . راتح در

 هداعاو دز ندرفس هفاسم _تولوا دیاع هعدوم در تنومو

 .زملنسد ردررضهعدوم كمروت وکهرفس ندنفج هل واهدیز یوم

 .ردندنسهرورض مزاول كتح كنب صا كعدوم تّومو ارز

 تنوم هدکدروتوک هرفس هلهجوو یهمیدو عدوتسم طقف
 یمهعدوتسم هسخ و یمهعدوم ۳ وب دی تا وه هسلاراو جایتحا هلمح

 طظفح تعفنم ارز تا هعدوم لعل .یواطحط رولوا داع

 صا الب عدوتسم 1 قاب ه هدام « ۸۸۰ .ردعحار هعدوم

 عوجرهعدوم ءرکصبولوا عربتم هسردیارابتخا یفرصم روک ذم
 . ضەدا

 تیروبحم . رولبقاب هدریدقت و هسیا لکد نیما لو اما
 دک ننک دة اھا ERI هساا رویدنک هرفس هسرز وا

 هسیا رودک هرفس راز الحا هدلح و هحنلوا تبروبم

 رخ رولوا نماض هسا رود هنشابزکلا و .زالوا نماض



 تم ۳4 =

 كمروتوک هبیرحم رفس یهمیدو

 الجو شات نا رد رک یقش البرز ید قشر
 هدزعامز قجمآ . ردشملبا رکاذ رحم بحاص یهیدلوا بلاق

 لاوحابلاغ بولوا فراعتم یلقت كنهبراح لاوما هللا رارو او

 هدنسهرا یرب هللا یرحم رفس نالوا قبال هلغلوا تمالس

 یک کج هلیبهروتوک هرفس ارپ یهمیدو عدوتسم بولالوا قرف
 . راتدر "هامکت رواسبهروتوک ید رحم

 یرحم رفسو دوجوم رغ ررواو هدننامز اهقف نیمدقتم

 ین یرح رفسهیلع ءانب یدیاهدکلدیا ارج | هلیسهطسا و یرایک نکلی
 ةلاملا اما یدراردیا دع نراقم هک اله یلاح بلاغ و یهرطاخم
 دوجحوم همسح نفس كج هديا تمواقم هرلهنطروف دیدش هذه

 عدوتسم هدیروص و . ردقو هرطاخحم هدرفس هلا ران و هلغلوا

 یک ییدید رم بحاص هسردیا لقن هلیسهنیفس نکلپ یهمیدو
 .ردلعلوا دع یلتمالس هسردیا له هلروباو اما ل

 هسلا شملبا یہ ندرفس اب نابعت یظفح ناکم عدوم

 .نمواو یا و رس (Sa عدونسم

 هسیا شملیا نییمت ظفح ناکم نوجنا هعیدو عدوم نکل

 هرفس و یک یجهبمهرونوک هرفس Ca عدونسم

۹ 



 مک هتن : ,نمهروتوک هنب هسیا ش ی

 ۰ نرو لا هنن 4سلا شعلوا ط رش ا i یظفح

 ملس هددقع ناکم هلغلوا هضواعم دقع ظافحتسا هل رحا ارز

 .ةلتسلا لصف هفو هعاد ولا ق اه ولطق رولک مزال كدا

 یک هدام ۷۸۲ جیس

 ارز . رولوا فاتح ید طظفح لح هلفالتخا و

 هشرزوا عدوتسم  یسهظفاح هاهح و یلاثما كن گردو )

 بولوا مزال یسهظفاحم E FIS ا هعل د و یه یعل (يردمزالزا 1

 .زامهلوا زرح هب هعیدو عون رکید نالوا زرح ههعیدو عون رب

 وللسوا هک هسلدنا ظفحو عضو هلح رب هعیدو هدنروص و

 . ردرصه طظفحو عضو وش زلدا طفح هدلحم وا هعیدو .

 یهدنقرس هلبا زرح یهدهعیدو

 .قرف هدنس زرح

 رکید نالوا زرح هلام عون رب بویلوا هلیوب هدنقرس اما
 ولله تارهوح و دوقن هیلع انب بولوا زرح یخد هلام عون

 هترزوا هسمک ندیاتقرس ندروخآ ما نالوا نعلا هبل اق

 ا( ٨0ار "هلمکت رولک مزال تقرس دج



ADE و یا OG 

 تا۱۳۱ سس

 لبا مکح یهدکلدا ظفح هدنالوا لثم زرح

 لئاسم ضمب عرفتم اک |

 بولسهلواظفح هدروخآ ناوبحنالوا هعیدو ( هبلع ءاس

 «تارهوحمو دوش نکیا زلک مزال ناض هسلوا عياض 0

 هجگابو ( قلنامصو روخآ یلاوما وللثم ) لاش هحتوب نملاةیلاغو
 ( هدلاحو هال وا ریصق هدظفح قعوط مدرار 0 هص عو

 هسلوا میاضا فل) ةدیواينوط هدرارب یک وا هروکذم لاوما
 زاد در امت (.رولك مزال نامض

 هدقمقج بورک كراهسمک قوجرب عدوتسم هلتهج وب هن ٣
 لوا هعلدو لوا .رولقا هسوق یهعیدو هنسهناخ یراقدلوا

 اف ا
 نامض هسیا لکد . زلک مزال نایض هعدوتسم هنا یث روللوا

 . رولت مزال

 قیجا یسوش بویق ههناخ رب یهمیدو هلتهج وب هنی
 . رولوا نماض هسلوا عياض هلقماعل وب E هدهسقار

 هددحسماب هدف رطاب هدماه ی هعلدو عدوتسم هلتهجو هن

 هدظنح ارز .رولوا نماض هسلوا حیاض بولواثاف هدهسقارت

 . رات در "هامکت رولوا شما یصه

 هراف ها غم وق هل ییدزک كنهراف هسیدو هلتهج و هن

 كنهراف هدروک ذم لح عدوتسم .نولبقاب هستبا داسفا یهعیدو

 ابا



 س ۱۳۷ تب
 شعوق هلسنذاو ما كنآ هدیوریدلس هعدوم یتیدلوا هدکمرک

 ییدلس یکیدزک دكراهراف «عدوتسم رک او .زگ مزال نامض هسیا

 لس یزد ید ین ید ییا رابخا هعدوم هدلاح

 نامض هعدوتسم هسشا داسفا ۳4 ی هعیدو هلتهج يدعا

 .رولک مزال

 نکردیا هظفاحم هلهحو یلاثما یهعلدو عدوتسم

 مکح هدقدلوا عياض

 نکیا هدکعا هظفاحم هلهحو یلاثما یهعید و عدوتسم اما

 یحهلک مزال ناخ هعدوتسم یم ههدام ۷۷۷ هسل وا عياض

 لوبق نیلا عم یخد یلوق یکدباب وب هحنمکح هدام ۱۷۷ یک
 .راتح در هلمکت رووا

 ہک هدام ۷۸۳ وی

 . رولسهش وا عادا ید ۱ هدایز ندر هعلدو

 هدقدلوا 7 هدایز اب یا ینعل } ددعتم « عدوتسم زا هدنروص و

 لکد نکع یمسقت الصا یی «هسلکد تمسق لباق هعیدو رک |

 مس لباق دوخا یک قلوا ناوح ر هعیدو س هسا

  هسلا.رولوا قحهنلسع هدنروص یییدل وا مس هدهسلا

 هل دا كن رژ ندرلعدوتسم (ETE هب ور ر هعلدو



 تا۱۳۳ مس

 ددعتم عدوم اریز . راتح در "هلمکت (.ردیا ظفح یرکید
 ینرلکجهبعا عاجا هدظفح زدنوکو هحک كراعدوتسم

  ندرب هاهجووب یلامر, نالوا تمسقلباق هلو هدلاح ییدلس
 یخار هد توب كنرب سه هدک دنا عادیا هزاهسمک هدایز

 ۷۵۰ مکحوش هلتهح و . قاب ههدام ۲ 71 رولوا شلوا

 ناش هاو رش هقام رول دما طنوخت تومش هد )ام هلحام

 هدارو بولوا یتعم یدسق نذا الب هداروا هرزوا ینحهللوا

 . رددوحوم نذا ةلالد هسا ۱

 هک (رلردیا طظفحا) هاش رط هساهم یعی ( هوانلاب دوخا ۷
 ٍ . رح رولوا هاهم هدظفح نامزلا ثبح نم هماهمون

 قرف هدنس هرقف ییا

 هنکیدلدبا فطع هللا «دوخا » هالوا هرقف كنءرتفو

 کردو قرفهاط . ردداو قررف مدنسررا رفق یا رب

 یر لهجو لوا ٌهرتفون هدقدلوا هسمک ییا الثم عدوتسم

 هرقف یی روا هدیا طفح هدنزوضیماد هل دا کت و

 یوه امقاو . ردظفح هدنروصیمئاد نالوا ناس هدالوا

 تمس لباق کرود كود هانتشا نا هدنزاوح كنزوسو

 نورد رازق هان قبیل ی

 كلو هسفار هدندزآ یرکید تدم هداز ندش و ودنک یر



 بس ۱۱۱۵

 شما زیوج یار وصوب هام نکل .یبتنا ردفقوتم هلمأتورظن یمکح
 . رولوا تد

 یرکید هلمنذا كنرب هدالوا تروص یی  هدلاحوو )

 ۰ ظفح والا هدانا تروصو ییدتا طفح هدنروصیئاد

 هرب هسلوا فلت ریصق الو دعت الب هعیدو ال هدلاحیرلکدتا

 . قاب هودا ٩۱ (.زلک مزال نامض) هناربو هدهنو هنالا هل عل
 هحنمکح هدام ۷۸۷ » هدقدلوا فلت هلبا ربصقت اب یدمت اما
 یک ی و نما ندا رص ا یدمت
 . ردقفتم هشنح هما هدنمکخ كنهرقفوش

 لاق ) یک ت ایلثم راسو رادو مهارد ( هعیدو رکاو إل

 ( یر یھ ها مه اوس هدیراشس یا راعدوتسم هسپا تمسق

Eتک . ردیا ظفح یتسهصح 7 ندا تباصا  

 عادیا هیشک ییا ینولآ زوتوا عدوم الثم یب . راتحدر
 هدکدتباعادیا هبیشک واو ینونلآ رش نوا یربره هدکدتیا

 . راردیا ظفح ینونلا رثوا یربیه

 ییزارب كنسهصح دوخاب (ینسهصح) لیمکت (یسیریوژ
 ارز 6۰ نهرو هرخآ عدوتسم هشدلوا ینذا كعدوم إل "

 بولوا یضار هنظفح لددعتم هدهعیدو تمسقلباق یک و كلام
 الثمو ردقمالوا یضار هظفح ٍكنسضم زکلا هسخو

 مازاتسا یتساضر هنظفح كنسیر یماضر هظفحت كنسکیا

 . راتشدر "لمکت زملبا



 و ج

 هلئسم وش هبلاراشم ماما بولوا یهذم مظعا ماما هلئسموب

 یا الثم » . ردشملبا رک ذ یهدعاقوش هدنقح یلاثما هلبا

 هضعب هدقدنلق فاضم هثیشرب ناتلوب لباق هیزجت لمف كنينک
 هنیرکید یر نرانو . زما لوانت هک هسخو .ردیا لواتت

 نماض ندنفجهیلوا یماضر ثاننحاصلام اکوب هدکدتبا میلست

 « . رولوا

 هوش ندیراع ید دانا ارز لا نا و

 راصوو نالوا لدع هدنهرو ارشلاب لکوو نت ددعتم

 الثم یی یرب ندرانوب ین .ردهیوب مکح یخد هدراعضبتسمو
 ملست هن ص رکید ینسهصح یدک یر ندرلنم ص ددعتم

 .رولوانماض هلا بصع نامخ هسل وا فلت هدندب كن ا هدهبشا

 : یدشعلوا ناس هدنحرش هدام ۰ مکه تن

 تمسقلباق كرك هعیدو هروک هب یلاعت هللاامهحر ناماما اما
 .رولسهدیا ظفح ندا ل دند ىن و نوسلوا رکو نوسلوا
 . رحم ردشلوا یضاد هلناما كرانآ عدوم ارز

 نذا كعدوم اریز . یدلنید هشدلوا ینذآ هدهرقف و

 یخد هلقحال نذا یک ینیدلوا راح یعادیا كعدوتسم هلَشاس

 ناب هدهدام ۱ ی هدام ۰ مک هتن .ردزاح یعادیا

 رو

 یا كعدوم ینتسهصح ندهعیدو یسر ندرلعدوتسمو

 دعت الب نکیا هدندب كرخا هدبورو) هرخآ عدوتسم نیزسقلوا



 ی 2 ۳ ۱ ها و ۱۳۹ بت

 لوا ( هنالآ ) یی هضباق ( هسلوا عياض اب فلت ربصقت الو
 هروک همظعا ماما ارز 4 . زلک مزالژ ی  نامض ا .كتهصح

 نامض هسیا هعدوتسلا عدوتسم بولوا عدوتسلا عدوتسم نالا

 اما  راتشدر "هلمکتو رحم قاب هبهدام ۷۷۷۰ ۰ زلک مزال

 . قاب هبهدام ۷۵۹۰ ( . رولوا نماض یمهصح ودنک نرو

 نوتلا شنوانر وهدلانمیح ر نانلوارک ذ احرش اف آ الثم
 الصا هنیرزوا نالا اما بولوا نماض اريل نوا هدلاثم ینکیاو

 . ردقو نامض
 تاذلابد وصقم هدهداموش ارز .یدلسد كن هصح لوا اح رش

 . ردىنىم هب هدام ۷ ا مدع ك هصح 1 اما . ردوا

 هک هدام ۷۸۵ >

 دعل دوخاب هدنساتنا عاديا دقع یعب ( هدعادیا دقع 7

 مه ( رک ۱ طرش نانلوا داریا و ندنفرط عدوم عادیالا دقع

 6 و لباق یسارجاو افا كطرش لوا یی ( ارجالانکم 3
 6 . ردرتعم هلا رولوا ا عفان هعدوم یل ( دیفم ژ هدم

 یتح بولک مزال تا تیاعر هطرش لوا كعدوتسم هلق ءا

 هساا رولوا یراط ناصه هنتمىق اب فات هعیدو هدیونعا تباعر

 دیقمو ارج الانکم 11 . قاب ههدام « ۷۸۷ » . رولوا نماض

 تیاعر هطرش لوا كعدوتسم هبلعءانب ( .ردوغل هسیا لکد 3



 هسلوا عیاض اب فات همیدو ییالوط ندنو بویلک مزال یتا
 . قاب هنحرش هدام « ۸۳ » . زالوا نماض

 . رولوا لصاح هعلزا ماکحا هدقدنلوا لیلح هداموش

 .ردراومکحییایخد هدنهجو ننه ییا ندنفرط تبث کنوح

 ارجالا نکم طرش نانلوا داریا هدعادیا دقع «لوا مکح

 . ردربتعم هسلا

 رولوا ردفم طرش نانلوا دارا هدعادیا دقع «ییات مکح

 . ردرتعم هسلا

 ارجالانکم طرش نانلوا داربا هدعادیا دقع «ثلاث کح

 . هلوا دیم هک ولو , ردوغل هسلکد

 هسلکد دضم طرش نانلوا دارا هدعادیا دقع < عباد مکح

 . هلوا ارجالانکم هکولو .ردوغل

 ربغیلعرشن هلا رالاثم یا یربه كن عبرا ماکحا وبشا
 .ردشعلوا حاضبا قرهلوا فللا سر

 لامر هابطرش قعلوا ظفح هدنسهناخ كعدوتسم الثم #

 كعدوتسم قیرحوب طقف ( هلبعوقو قیرح نکیشقلوا عاديا

 قیرح اما بولوا طرش یسلوا بلاغ قبرح طسحم یس ناخ

 كن هعلدو هدر ده وب هسلا لکد طرح ییآزنم كعدوتسم رول دم

 هل ایسنا ماست هب ینجا هلتهح ینح هوا ف وخ ندنسلوا قرتح

 كلام لوا . راتدر "هامکتو رحم رولک مزال نامض هعدوتسم

 لوا هلتمالوا دیفم طرش 6 هدکدلک تیراوح هنلقن هلعرکید )



۹ 

 رخآ یهعیدو هدلاحو عدوتسم یتح ( . زاغلوا رابتعا هطرش إل

 هسمراتروف هدلاحینبدلوا ردتقم هغمراتروف نده رح هلیلق هر

 . ردح رصم هدهدام ۷۸۷ ینحهلوا نماض

 هداروا ( هدیونلوا لقت هلحم رکید هسیدو هدنروصو ]ل

 ( . زلک مزال نامض هسلوا میاض اب فلت ریصقت الو دعت الب إل
 . قاب ههدام +

 . ردبلاثم كملار مکح هدامو

 N روس همش
 یسماعا لقا هرب رخآ يیهعیدو كرديا تاعر هدهسیا نکمیسما

 هلتهج یسلوا قرح كنهعبدو بولوا دم هدنقح عدوم

 هدیودیآ لش هر خا یهعلدو عدوتسم نکل . رولوا رضم

 راکنا عدومو اعدا یتروب ج یکوب هنیرزوا یسلوا فلت هداروا
 هلهج وب ارز . زامهنلوا قیدصت هس الب عدوتسم هدک دا

 یوعدیرورض بولوا نا( بج وم E دح لق هر 3

 هن الب قرهلوا یوعد یناض طقسم بسلا دوجو دعب كما
 قلرح هدنسهباخ عدوتسم هک راو ردقوش . زامهلل وا قلیدصت

 یغیدنلوب هدنتیروبحم كما لق هرخآ لحم ییالوط ندنعوقو

 هسیا مولعم یعوقو كّمرح هدنسهناخ ةقیقح هدکدتبا اعدا

 راضدر باکو رحم رونلوا قیدصت هلشع عدوتسم

 هلا یعوقو كهرح هدنسهباخ كعدوتسم «مالک ُهصالخ



 دن

 لیکسر و هرجا یتا ندنفوخ یارحا شاهماو :دفالوا تا

 . راتدر "هلمکت زالاق تحاح هناا
 یظفح 3 تاذلااو هسفنب ( كنهعیدو هعدوتسم عدوم )

 هنیراکتمدخ دوخا هنلغوا اب هنسهحوز هدیودیا طرشو ا

 ( نالکهدبا ظفح یلام ]ل كعدوتسم ین ( ودنک دوخا

 ةضوافهو لکو هرزوا ییبدلوا اوت اد هدنح رشو هدام ۷۸۰ و

 هدکدتبا یې ندکمریو هبهسمکرب ) نالوا ینجا یک یکیرش
 4 هسیا راو ژ جایتحاو ( تروح I هک لوا

 یطرش و ( یہ إل هلفمالوا ارجالا نکن طرشو یہ وہ
 ( ۰ رانوا نبتعم

 هنرزوا عدوتسم یظفح كنهعبدو ندنف رط عدوم و

 رک ذ هدنحرش هدام ۷۷۷ بوسلوا مزال صا یسلدیا طرش

 مزال طفح هنسرزوا عدوتسم هلا هعیدو دقع هرزوا یییدشل وا

 موزا هکملنید هدیودیا طرشو صا هدهرتفوب هدلاحو . رولک

 . ردقو

 ینب هسفنب هرزوا ینیدنلوا رکذ احرش دوصقم «باوج
 .ردکعد هدیودیا طرش یظفح تاذلا

 تیروبج هکمریو هسمیک لوا
aرولوا لصاح اماو  

 هعیدو هکرولوا هدنامز لوش تروح هکمریو هسمک لوا



 فتنه کت

 ۳ ۱ ۰ کا

 هعمیدو 0 0 نو هظفاحم هلیدب كنهسمک لوا

 هدب ولو: تآ یو ندکمر و هنسهحوز هدیولوا ندنایهوحم

 ۱ رو نا را هلمکت ی نه نداطعا هنيا

 طةف ¢ هفتم لوا ی هعیدو مدوتیه هدنروص و ل

 هدندب ( هدنورو) ردطرش یتلوا نیما كنهسمک .لوا
 یراطناصقن هنتمیق دوخاب ( عیاض اب فلت ریصقت الودعت الب إل

 ا ره كعورم هد و و اتو 6: رک مزال ناهض هسلوا )
 دضء روک ذم طرش هلغلوا نکمربغ یظفح ربارب ها تاعام

 ا ردکعد ردلکد ارجالا نکم نالوا یهاظ . رحم ردلکد
 ییدتیا عادا یاوبح رب هصخش رکید هسمیک رب الثم

 روک ذم صخش وا هدکدتا یهن ندکمریو هنمداخ هداج

 هقش ندنآ كعدوتسم ینعع هسرو هنمداخ هر ومخاب یاوبح

 کمر و اک | هلغماملوب یمهنسک ناما كحهر دتا ظفح یهعدو

 ندنآ اما . زالوا نماض هسلوا عیاض هدندی هدهسل زار وح

 E نکا راو یعداخ ناما كحهردتا طفح ی هعیدو هقشا

 . رولوا نماض هسل وا فلت هدورو

 یسهحوز كعدوتسم لرهوح دقع نالواهعید و عدوم 5

 یهعلدو روک ذم كعد وتسم کتنا ی ندکمرو هر هب الف

 تاواو اهد یسهجوز رب الثم هننما 93 كحهدبا هظفاحم

 .یلزو راتم در هلمکت ردلکد رتعه هسعول . رد ربتعم یم



E NAN 

 نالبدیا ی نداطعا هتسودنک كنهعلدو

NOEردراو لامحا با  

 .هظفاحم هللا هسمک لوا كنهعئدو لوا « لوا لاتحا

 هنسهحوز هدیولوا یهوح هعیدو . رد سلوا یش قحهللوا

 : ی ندکمرو هتسااس هدیولوا سرف هعلدو ۱

 خاص دفاع نایک لا ملا ی

 سرفو هشراکتم دخ هدیولوا هوج هعلدو . ردسلوا یش

 هنحاضا كنعلبز . یک كما یی ندکمر و هنسهح وز هدیولوا

 کیا انا تولوا تروس یلوا نالوا ناتن دال ا
 ردنامش بحوم تفلاخ ک | هلفلوا د روک ذم یه هدنروط
 و راتخ فر هل

 رکاود» ا قحمآ بولوا ییاثم كل مكح « لاثم وش

 .رولوالاثم ید هب یا مکح هل راشعا یسهرقف « 2 نکیاقو

 نانو هعدوتسم « لاثم .یحنکیا هروک ذم ثلاث مکح

 هنسوشموق ینهعیدو هروب نم هلکمعیا برق تاقو لاح هنیداق
 ز اح هعلدو عقد هدنناب كن هرو نم 1 هک تا ماست و عفد

 هلمکت هیناخ زلک مزال نامض هبهروبنم هسیغوب یبما نالوا
 ۰ راتحم در

 نالف یهعیدو عدوم « لاثم یینجوا هروک ذم ثلاث مکح

 عدوتسم. هدلاحییدید ردفوحم یساروا ارز هعا ظفح هدهطوا



EU,ترور  
OY ا 

 0 لوا هسا وا عیا ت هدهتسشا لح E لوا

 رکاو . زالوا نماض 8 1 عدوتسم هسعو یر یهظفاحم هقش

 ی آ لاثم هسیدیا ردتقم الق هباروا تولو یر یهظفاحم

 . رولوا یراح دک

 هعدوتسم « عدوم « لاثم یحندرد هروک ذم ثلاث مکح

 هفارب ندکلا زدنوک و هحیک بودیا ظفح هلکلا یهمیدو

 وا الا یکم طرشت و نعل ىا
 جایتحاو (تروح ) هدکمر و هر هسمک لوا ا و{

 عیاضا فلت ریصه الو دعتالب هکولو هد (هسرر و نکا قو

 (.رولوا نماض) عدوتسم هلغلوا دضم یہ یهدردقتو هسلوا

 تبوسغندنزوک و ثقرافمندینال عدوتسم كلوا عدوتسمرکا ییلت

 0 هایش وی روض  .هسیا نولوا مقاو هر صن دکد سا

 و . رولوا یراح تالصه قحهللوا 5 هدنح رش هدام

 هدنیدو تسایک « تناما راناسنا هکر دوش یبس هان روش

 طرش هبلع "ءانب . راردفلتحم هدتفرعم یراش كحهرو ناش

 . رولوا دىقم رو دم

 عدوتسم زونه لوا عدوتسم یعایض و فلت كنهعیدو اما

 همیدو هدلاح و هکنوچ هسرولوعوقو نیدعا تقرافم ندینات
 نلت مصقت الو دعت الب هلغلوا كعد هدنظفح كلوا عدوتسم

 زک مزال نامض هنیرزوا ی اب لوا عدوتسم هدنلاح



 ا

 قمالوا تیروبج هدکمریو هریغ كنهعيدو
 رد هلهحو ییا

 کیا قمانوا تیروبم هک رویلیند نکیا قوب تیروج
 . رولوا هلهجو

 فیفخ یش یک كوزو و یتعاس نوق هعیدو « لوا هجو

 ردتقم کما هظفاحم و باصحتسا هسفنب عدوتسم قردلوا

 هکمریو هننیما یکوب همیدو هدریدقت وب .ردیسمریو هننیما نکیا
 هنس هقشل هوم ینیفخ یش كحهدیا ظفح نرسقلوا روج

 . رولک مزال یتا طفح یسودنک تالا وسمر

 هقش ندشما يبدتسا ی ندکم رب و كعدوم < یا هحو

 . رح ردسهلو ینما كحدیا هظفاحم یهعیدو

 طرشقعلوا ظفح هدنسهطوا نالف كن هناع )هعیدو( كلذکو
 هلرکنوسلدیا یهن ندنسعلوا ظفح هدهطواهقش» كرك( نکىشملوا

 ظفح هدنسهطوا رکید كنهناخ لوا ین آ عدوتسما) نوسلدپا
 یواسم هدهظفاح سا راهطوا لوا رکا هدنروص ییدشا

 و هسا یوقا اهد هدظفح هطوا رکید لوا دوخاب # راهسیا
 راشعا هطرش لوا ز هلغمالوا دبفم بش والئم و هدردش

 ليد اکوب . رددحاو زرح E كنەاخ ارز ( .زاملوا

 هشا لش هبهطوا رکید بولا ندةطوا رب یلام قراس هکر دوش

 . راتح در ٌهلمکت زلک مزال تقرس دح هقراس



fer 
 را

 : سم و تب
 نکشلوا ط رش قع وق هب هسک نالف هث ۲ هعلد و مکه تن

 هب هسک اذک . زگمزال نام هسل وا عیاض هدهس وق هبهسک رکید

 یجهلیبهنلوا عضو هفیدنص هراپ نالوا مدیا bO قم وق 2

 ظفح هدهطوا هراب نالوا عاديا هلمط رش قع وق " هفیدنص یک

 .ردلکد دیفع هدهسیا ارجالانکم راطرشو ارز .رولمهئلوا
 عبار مکع یی (كلذك هسلوا فلت هعادو هدلاح و و ژ

 یخد هدنو یک ییدلک مزال ج هال رللا-هف ا مکح و

 هجهقتشب كعبار مکح لاثم وش ( . رگ مزال مزال نامض )
 . ردیلاثم

 غاص هب هعلدو اب هلا هلوص لا 8 یهعیدو كلذك

 هرانو هابرالوا وخل ناطر یک هاب EIA قاب هلزوک

 e نامض بحوم تفلاخح

 نذاالب هدیوریک هنسهناخ كنهنسک رکید هسمیک رب مکهتن
 رلهطوا .رولقابهسیا لقن هب هطوارکیدین هب ور ینی دل آ ندنسهط وارب

 لکد یواسم طقف بویلک مزال نامض هسیا یواسم هدزرح
 ۱ . رولک مزال نامض هسا

 نالوا طرش یظفح هدنآ ینعی ( یرب كراهطوا اما و

 طرش فالخ كعدوتسم ین ( یرکید و رکراک و هطوا
 هدنتسوا قاقز یرب ا ؟ قلوا باشخا  هطوا ییدتسا ظفح

 سا < هدنراس یک ۶ قعلو هدنرزوا قاقز یرکید بولوا

 بولوا تف هلعاوا دم (طرش هدنلوپ توافت ) هدهظفاحم



۳ Eo دا 

 هدنتسوا قاقزاب نانلوب رکراکو 6 نالوا طوربشم ی آ عدوتسم

 هبلع ءانب ( و رولوا روح کما ظفح هدهطوا ا ناسوا

 هعیدو (هدبوبق هبهطوا نالوا یودام كنهطوا لوا هدظفح )
 ردیلاثم ینا مکح لاثم و  .رولوا نماض هسلوا فات إل ۲

 را دو هلن

 نکیشغلوا عاديا هلیطرش قعلوا ظفح هدقدنص وش مکهتن
 كراقدنص طقف بوبک مزال نایض هسا ظفح هدفدنص رک 4

 هدقدنض' هش هحل وا هصاق لومعم ندروعت یرکیدو هت یر

 . رولک مزال نامض هسرولوا فلت هدلاح ییدسا ظفح

 عقاو هدنلاثم « لا هدنسهطوا نالف كنهناخ كلذک» وش
 ارز . ردیزارتحا هروک هاهقف ضع یدف « كتهاخ لوا »

 نانلوا عاديا هلبطرش قملوا ظفح هدهناخ وش یهدهلحم نالف

 هناخ رکد لوا هکولو .زامهنل واطفح هدهناخ رکید هدهلم لوا لام

 فاتخم هدزرح هناخ کیا الاغ کنوج . هلوا زرحا ندنکلوا

 هباهقف ضمب رکید . رولوا دیفم روک ذم طرش هیلعءانب و
 لهظفاحم ندنآ اب یواسم ههاخ وا هدظفح هناخ تك ةر

 هب یا لوفوش .رولسهناوا ظفح هدهناخ ۹ نکا هحل وا

Eرات در هد و یزارتحا یدف « كنەلاخ لوا »  

 هب دنه و

 نکیشملوا عاديا هلیطرش قتعلوا ظفح هدهدلب وش ےکەتن
 .قاب هر هدام ۷ رولک مزال نامض هدقدنل وا طةح هدودلب ۳۳

۱ + 
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 یهاظیناسا كنهلثما هدعت هدهدام وش ندهدرحم تالبصفت

 . یدل وا
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 چک هدام ۷۸۵ عج

 یناکم ینیداوب € هدیولوا بئاغ یحاص كنهمیدو إل

 عدوتسم) هسل وا د وقفه یعب 6 هسلوا مولعم یاعو تابح#و و -

 دهد ۱ ۷ ققح یسهرو و ‡ نت یافو كنحاص یآ

 بولک مزال یسعا ظفح ردق هنامز وب ین € . ردیا ظفح
 قدصت هه ورا یو دّقف كنحاص هعیدو هخو - 1

 0 ت دوخا كالمسا ۳ هسروما اب اطعا هنسهرو اب

 م ES یزومأم لالا تست یک یجهیمهدیا در

 ۱۱ ینعب هدرا ما دوقفم هزار ارز . مەديا بلط

 2 یدب كعدوتسم هرزوا یتیدنللوا کد هدنسهلئس

 كد 3 تاذلاب لالا تس نیما هباعءانن . ردمعاق هنماقم یدب

 EE عدوتسم یکی جهیمهدیا دخا یلام ناللو هدندب

 . صهدیا دخا

 یلکوبالمینمب (ندرایش قجهلبزوب هلغمروط هعیدو طقف)

 یک یلصا (یتنم بوتاص هاینذا کک اح هدلاح ینیدل»ا) یشرب
 فا  یرالوپ تای هو
 ینو قعاص هلک اح نذا ررعهحور یهروک ذمهعیدو نالوا

1 

3 

٤ 



  PANS O FAهر :۷

E N 
 ی-ودنک عیدو هسملوب اح ا لف ںولوا كمتا ظفح

 " نکا نکم كعا تعج ص ا اما ردا ظفح ین قرایاص

 یلوضف عسهدن و هيلع ءانبو ىلوضف عیب هسیاراناص هعحارلا نود

 رولوا یراح یعاکحا .

 اوز (.زلک مزال نامض هسلوزو هلغمروط هدیویعاص اما

 شملبا ظةح ی هءیدو هرزوا هحو یشذلوا زا عدوتسم

 ندکمیا كلوبا هدایزندهجو ینیداوا رومأیساغناص یهمیدوو
 كنهمیدو اذکو یسمامنیشیاکیدمنامازتلا هلفلوا شلو عانتما
 .ردلکد ید ریصق یک ینلدلوا یدعت یلوژو

 و یحمدا داسفا هر ندفوص هعلدو الثم

 هشنوک ی آ نزا یک ییدعاص ا ندا عدوتسم ه. اب ولوا

 نامض همس | داسقا وک | هلکماع ا نت ست ید 9

 . زلک مزال

 نا یس كننافو كشاف

 . رولوا هلهحو

 كموقمفاغهکروسلشد ككدهبحدبنسینافو كس اض هدهلحم
 کیا هرزوا ییدنلوا ناتس هدومرتا مان دوقفم لاسمو نافو

 . ردهلهحو

 هققح .ردیسعا نات كتئافو هقشح كدوقفم «لوا هجو

 هدعدوتسمدبكدوقفم هکه وش .رولوا تبا هلتداش یس كنتافو



NON 7 

 ندعدوتسم یراو هدقدنل و ینحت هل و کار دوخاب یلام

 الثم یغل .رولبهدیا اعدا و باط ید ندنودم اب یهعیدو

 كنس هلغلوا توف مردپ ندننویدم كنیردپ یلغوا كدوقفم
 وند رب و یدلاق ثارمم اکب ینجهلا شورغ ردق وش ی هدکتمذ

 یتافو ك.نیردب رار هللا رارفا یجرو ید نویدمو امدا
 لدوقفم هدکدتا تابئا یوم با دهاش یا بودیا راکنا

 یتراو كموقم دوقفمو بلا میکهتن .رولواتباث یتوم ةقبقح "

 ود | یصت هعلدو هلتهح یافو هدتقو نالف كنروم

 هدلک دا تاما یوم هلا هسو یوعد ینمیلست هلغلوا ثوروم

 هلهح و هدام ۸۰۲ هدلاحوش قرهلوا تباتینوم كم وق باغ

 رونلوا هلماعم

 هکهلوش ردا نا كنتافو امکح كدوقفم «ینات هجو

 د( لاک ۱ ینشا ناسقط اراعا ندنندالو .نبح دوقفم
 بولوا ردا تاسح و و ارز روللوا مکح هلسافو

 .ردقو راتعا هردان هرزواینیدنل وا نام هدنسهدام ۲ كيهلحم

 مکح هرکصندنلاک | ینشاب ناسقط یتافو امکح كدوقفم قحا

 درج نیزسقلوا یمکح كلك اح هسخوب .رولوا لصاح هلیا کاح
 . زاملوا دع شا تافو امکح هلبلاک ۱ ینشاب ناسقط

 یتافو ةققح كدوقفم هرزوا لوا هجو یتراو كدوقفمو

 هسراید بولواریخ هسریلک ایحثروم هرکصندکدتیا تابثا هینبلا
 هسخو .رر دتا نامضت هرلدهاش لوا هسا رتساو هنراو لوا



 س ۱64 سس
 ی هعیدو هدلاحو كعدوتس ارز ,صهزدسا نمضل هعدوتس»

 بولوا روم اکوب "ءانب هک اح مکح کلبو راح یسریو هئراو

 .ردفانم هلا ءان ههدام ٩۱ هسيا یعرش زاوح

 هعادو قره وا مکح هلا اث هحو هنتافو كدوقفم نکل

 دوحوم ان هدندبثراو هسربلک ابح هرکصندقدنل وا اطعاهراو
 نمهردتا نامضت قالوا فلت اما بودا ذْخا یالوا

 ۱ .دوقفم “لاسر
. 

 e هدام حس

 یسهقف كنهعبدو نالوا جاتحم هب هّقفن ېک كنياو تا

 هدربدمت ون . قاب هبهدام ۸۸ (.رددناعژ هعدوم یل (هنحاص

 یحدعدوتسم هلتهح دھار هعدوئسم یتسهقفه كن هعید و عدوم

 مزال نامض هعدوتسم هسلوا فلت هعیدو هلکماعا قافا ندنلام

 یکی دیا قافلا عدوتسم نکیا شقارب یهقفن عدوم اما .زلک
 هدندب هدهسعا ماست هعدوم یهعیدو هللا هعیدو دقع خسف

 , رات.در دلمکت زولوا نساضا هسل وا فلت

 د وج نیسان و

 هفابسم یک یفیدلوا هدساغ یهدهدام ۹ ۳ یعدوقفم

 مقم كعدوتسم قالطالا ىلع هسخو یمهسمک نالو هد رفس

 ناکسا هدهصق و هدلب رب 1 بوما تماقا هدهدلب یتیدنلوب

Taوه حس و 1  



۳ E 

 یر هلو غیدم لوا رسد هم و یانگ لات
 بودی تسحایم هم اح هسمک نالوا غدوتس ال ردجات (

 هعلدو هدندب لام روک ذم هدا بلط تصخر و نذا هوانا

 یخ ( وا ) هدکدشیا تابثا ینکودیا باغ یحاصو یغیدلوا
 ك رس نالوا عفناو حلصا هدنقحهمیدو بحاص ید کاح
 تا اب یر اور 6 را a (یتسارجنا
 هعئدو ( هکهلوش ل ردطونم هتحلصم فرصت هنیرزوا هبعر

 را کم یا اسدو» را قلوا ی یک يتساو بنا
 ا فا را اكا یار یآ عدوتس
 هدهدام ۷۹۲ ًاصفاو (ءردیا طفح نوا عدوم یتسهلضف و

 وا هدهسیا ررحم یجهبمهدیا راجا هرخآ ینهسیدو عدوتسم
 ۳ نیاز یا 6دوخا)ب رداتتنم هعرش "اسم و ندهلتسم

 .ردیا ظفح نوجا غدوم یروکذم نم هد(راناص هلیلثم نم

 .زالوا یلوضف عيب عيب وو
 و 1 كلذک هسلکد نکم یراحما#) كن هعلدو و

 ندنلام یدنک ر دق هنوکحوا هلهجو هسنآ ٌهرقف یی (ناه

 کیا اب رب هلیدیما رولدا رضاح كلام (دوخای) نیزسکما قافن
 هرکص ندکدشا قاشا ندللام ودنک ردق هنوکحوا) تاهو

 یفرصم كانوکجوا) تیام هدکدلک یحاص (بوتاص هلبلم نم
 تاب فا شا رتق وا ا ندنخاص یو
 زامهنلوا صا هلبا قافلا هداز ندنوکحوا . ردهلیدیما رولوا



ANNES 

 بلط ندعدوم ینسهدایز هسا فرصم هدایزو .راتعدر فا

 . نههدیا دخاو

 ی ا قو را ناوبح هعیدو طقف

 رولیبهبتسا یتتمیق زکلاب عدوتسم هدکدتیا بویمهدیا زواجت
 . نمهدیا بلط یتسهدایز ندنا هسخوب

 روکذم هبهمیدو (نیزسقلوا ینذاكک اح)) عدوتسم (اماإل
 بولوا عربت ( هسیا ردیا فرصم إل مدقم اهد اب هدنوکحوا
 نانلوا ناس هدنحرش هدام۷۲۵ .زامهل ندعدوم# ینرضمو

 . قاب هبهدام ۱۵۰۸ و ههدعاق

 ندعدوم ندیا بلط ىذا هقافنا

 یلط كلهن

 هعیدو عس ا ا قاشا عدوتسم هرزوا یتیدنلوا رکذ اح رش

 یدو دید وک لک ات
 اریز .ردیا بلط هني ندعدوتسم 6 اح هنغیدلوا ثاغ یحاصو

 رضاح یحاصلام دوخا بوصخم بوبلوا هعیدو هدندب لام وا

 هسخوب بولوا نوجا لاح فاشکسا هنیب وب . ردلمتحم ققلوب
 طرش یروضح كمصخ هدنو هلتهج ینیدملوا نوجما مکح
 هر هطةل هرزوا یتیدنلوا ناس هدنحرش همام «۷۷۰» . ردلکد

 . ردحو رشم هحور مکح ید هدقاقنا



 بس 6۷ —

eو هدام ۷  

 فلت هعیدو هدنلاح یرصق او ین یدعت كعدونسم)

 یا (.رولک مزال نامض هسلوا یراط ناصق هنتمیق دوخا

 یسهدوا كنلدب SER یلدلوا فلت ررع هحور هعلدو -

 هدقدلوایراط ناصق هنتمىق یکی کج هلک مزال هنیرزوا عدوتسم

 .قاب هبهدام «۸۰۲۳» .دولک مزال یایض كروک ذم ناصقن
 كعد وتسم « یسحمرب . ردراو مکح ترد هدهدام و

 یرصش كعدوتسم یتخنکیاو فلت هعلدو هدنلاح یسیدعت

 هدنلاح یسدعت كعدوتسم «یسحنحواو فلت هعیدو هدنلاح

 كعدوتسم « یسحدرد و قلوا ضراع تمق ناصه ههعیدو

 بجوم یسهلمج هکردقلوا ضراع تمیقناصن هدنلاح یریضقت

 یلاثم یجنکیاو یحنرب ندنرالاثم رکذلای | كنهلحم بولوا نامض

 یجنکیا یخد یلاثم یجنجوا یک یفیدلوا لام همکح یجنرب
 .رذلاثم همکح

 هدنحرش هدام ۷۷۹ لئاسم ضع راد هبصق و یدعت

 ولو رد هدیداموش ید لئاسم ضم یک یتدنلوا ناب

 ن



 — ۱ رس

 یدعتلادع هدنسضعت بولوا مش یا تاناما

 رولوا لئاز نامض هلتدوع هقافو

 زالوا هدنسضع و

 كربعتسم » هدهدام ۸٩٤ ناللوو هدنماقم هدام و هد راه

aهلسس هل یه قترآ هدق دل وا عفاو یریصق اب یسدعت  

 ناصق هنتمق دوخا هسلوا فلت تراع نوسلوا هسیا رولوا

 یدمت هدهدام و هدلاح ییدلشد « رولک مزال نامض هسلک

 یسلوانامض بجوملریصقت اب یدعت كرهلْشد هدنلاح یرصقت اب

 ناص هنتمق دوخا فلت هدرصه لاح اب یدعت لاح هعیدو

 كنا وش هتهحوت .یدنازا تراعا هوا ورقه هی
 ونا تاباما لوک . رولوا تعرایس یا ور ها

E SEE 

 كنهسمک نالوا داخ نیما هک ردناناما لوش «لوا مىق

 یسهدناف كنلع ظفح یب یف كنيدي عضو هنیرزوا تاناما لوا

 .رولوا اق هنماقم یدب ثنکلامیدب كنماو دیاع هنحاص لام

 یسهدنافو عفن كنيدي عضو كعدوتسم هدهعیدو ارز .یک هعیدو

 هددبعضووب نوجا عدوتسم بولوادناع هعدومنانل وب یحاص لام

 . ردقو یوسید عه انوک رب

 تدوع هقافو دش ددا یدعت نیما هدناناما مش و



 لام اربدقت یدب كنما و هکنوح . رولوا یر ندنامخ ها
 هدکدتا تدوع هفافو یدعتلادم هلتهح ینبدلوا ید كنحاص

 لام لرد هقافو تناما نالا یمکح بوصخم بلا یدعت

 .رولوا EE شلدیا هداعا هندی كسحاص

 هداعاو در ةقيقح هنیحاص لام ینوصنم لام بصاغ یدعا

 ید ناما الرا یر, بصاغ هلهجو هدام ۲ هدکدتا

 رولوا یر ندننکح كس دعت هک دنا تدوع هقافو یدعتلادع -

 . رو راتمدر "لامکتو راترد

 نهر یارب ۲ هعیدو ۱ ردرلنوش راتناما لوا مسق وب

 ۳ تک رب نام ناف نهر روع هدیونلوا هرامتسا

 یهدندب براضم 4 تکرش لام یهدندب كيرش ها هضوافم اب

 ەراحىتساا هراحااب هعس E ٦ عضیتسم ه هب راضملام

 ۸۱۵ لئاسو اخر کلام هنسک نالوالکو

 .ردقجهنلوا لصف هدنح رش هدام

 ندب دعت روک ذم هدیودیآ یدعت هبهعلدو عدوتسم یدعا

 كماميایدعت اهدرب نیدمتا بترت ررض انوکرب هبهعیدو ینالوط
 هسل وا فلت ریصقنالو دعئالب هرکص هدیودیالرت ییدعت هست

 هحنح وم هدام ۲ هرکصن دک دا ا تدوع هقافو یا دعا عل

 ,زلک مزال ناض

 لامعتساو یدعآ ارز .یدلند ندا یر ررض ان وک رب

 . رولوا نماض یاصقق لوا هسا شعا بترت ناصقن هلبس



 سم ۸69

 شا سح یدعتلاهجو لع ندنحاص لام یناصق وب هکنوح

 رخ و راتګ در "لکت رولوا

 لا زا ۳ هدهعئدو هتشلا
۳ 

 لئار نامت هللا یدعل

 روداو تبراع هلهح وینح هل وا حاضبا ابرق هدلاح یتیدلوا

 ندنامض ارز . زالوا لئاز ناض هللا یدعت "هلازا یدعتل ادعت

 هندي امکح اب ةققح كنحاص لام كتناماو كنهعیدو تئارب

 یرادب ا هللا ریعتسم هک ولاح تولوا لصاح هاسهداعا

 فالخ كرت درع هلغلوا نوحشراس# یرالم و نوحا و

 تا ی یکی نج هبلوا لصاو هنیدب ةققح كنحاصلام هلا

NRE ۱اور رد هو  
 كعدومیدب كن آ هلغلوا نوجا عدوم ىظفحو لمع كعدوتسم

 .راتدر E رج EE یدب

 . لانم

 کهدنقح یار ندنامض هلا یدعت
 :لهدیا حاضیا هلا لاثم یهفن آ "هلئتسم

 بوس نذآ الب هاوح نالوا یهعیدو « عدوتسم الثم

 نمک تضاغاو شمللا ید هد ها یاس هفت روا

 هناوحلوا هرکصندکدتا لامعتسا هلهجوو طقف .رولواشلوا

 یخدنتمبق یک ینیدلوا فلت یی نیدمتا بترت ررض انوک رب

 "ها زا 6 یدعتل ادع



 ۱ سس ۱۵ تب
 یمن هدزوا تما یب كماا یدعت اهد رب نیدلک ناص

 ناک اک نامض دیو یرب ندنامض هشا ظفح قیاسلا یناک هلکرت

 دعتالب ناوبح روکذم هرکصندنو یتح بولوا بلقنم هتناما دی

 .زک مزال ناخ هسل وا عیاض ا فلت صف الو

 نالحابص هللوا ماشقا هرکصندکدن نوک رب الثم اما

 ها دا ا ا لس مش حل هرزوا تاما ةن

 .رولوا نماض عدوتسم هسلوا فات هفنا فتح اب هسالوا تقرس ۱

 . رم قاب ه هدام ۲۰

 هسراقبح هرکصندکدک ینهسلا نالوا هعیدو < عدوتسم

 دوخا هسربدلاق هرکصدکدتا شرف ینیلاخ نالوا هعیدو او

 عضو هل ر «زامهنلوا ظفح هداروا و وللث« وا» ین هعیدو

 هوم ا لحار کیف دسر الاق نداروا هزرکصندکدشا
 هرکصندکدرب دا طهح ا ناشوا ینما ی هعلدو دوخا

Aمکح هسل وا بّلت هدند یصش الو دعتالب رس  

 , ردهوزوآ حورشم لاونم

 فالتخا هدیدعآ "هلازا

 هسنل وا فالتخا هدنفیدعلوا بول وا هلازا یدعت هدلاحوش

 رایا راکنا .اہف هسردبا رارقا ییدمت "هلازا عدوم .رولیقاب

 كناملع هتشيا .رذمزال كما هني هءاقا هنیرزوا عدوتسم هسیا

 هقافو اهقف ضعل طقف بولوا حورشم هجورب یرلکدتبا داټعا



 هماقا عدوتسم بولوا كعدوتسم زوس هدنقح ییدتا ثووع

 رویدیا ین یلامض ندنسفآ عدوتسم اریز . ردلکد زوبج هی
 . راتم در کک ردراشم د .

 ندکدردتا طفح یهعبدو ههسمک نابلواینما «ءاللثم

 هلع ءاسن یدلوا فلت ءا ا هدمدلنا هداعا همدي س

 فلت نیدملیا هداعا کید عدوم و اعدا وید زلک مزال نامض
 زوس هدکدشا اعدا ود رولک مزال نامض هلع ر یدلوا

 ۱۱۳۲ .ردروبج هکعاتاسا یعفد عدوتسم بولوا كعدوم

 . قاب هبهدام

 هعدوم هللا هسمیکر, نایلوا ینیما ییهعیدو عدوتسم میهن

 عدوم هدلاح ییدلبا اعدا یتیدلوا لصاوو ینکیدلبا لاسرا

 ناع یخد عدوم یک ینیدمهنل وا تاما هدهشا راکنا یلوصو

 قددصت یللاصا كموقملوسر عدوتسمو .رولوا نماض هسا

 . صهردتنا ید نیمضت هلا عوجر هلوسر لوا هسلا شملبا

 دادر سا هسلا دوحوم هدلوسر دب هعلدو کراو ردق وش

 ۰ رولس هديا

 انشا

 یتار ندنامض هلا یدعت هلازا یدعتلا دع هدهعلدو

 الام رک ناو

 در كن ههلدو كنحاص لام « عدونسم 6 ی وا اتش
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 عاديا کی یعل راکنا ی هعبدو هنرزوا یسما بلط ىسەداعاو

 ا ا ابا درک ی راف هعدوم یب هلا كعد كما
 ندکدتا لقا ندناکم ینیدنلو هدراکنا نامز یهعیدو نالوا

 راضحا یی هعلدو دوحادع و هسلبا رارفا E لوا و

 ند امص هکدمنا ملستو هداعا هننحاص ینمروک ذم هعلدو هسعا

 دوححملا دعب نکیا یدست روک ذم دوحج ینب . زالوا یرب
 ارز . زاملوا دع شعا هلرت ینیدعآ عا فارغا در

 قرهلوا خسفنم و یهتنم عاديا هلیسعا بلط یتسهعیدو عدوم

OEیدی كنآ بولوا بصاخ .عدوتسم هایسما عنه  

 ككلام هللا رارقا هرکص ندنا ندننعهیلوا یک یدب كکلام

 . راتحتدر KG زالوا لصاح در کی هققح ه هیدن

 « هشرزوا یسملا بلط یتسهداعاو در كتهعئدو » ۱

 یسملا و وا كن هعادو ندعد وئسم عدوم ارز .یدلسد

 راکنا یهمدو عدوتسم هسرزوا یسعد ردهدلاحه مهعئدو یعب .

 زا و اه تا لا هتلدو هر همتا
 ددالس و ردطخ کل توبنکوا راکبا ةققح راکناو

 ندننج هلوا بجوءینرالوا هاک آ كراك صاغو قراس هبهمیدو
 . راتعدر 5 ردندناب ظفح دوحح

 « هللا كعد دادعا عاديا اکب ین راکنا یییدو » ۲

 E اب تیبا ره کی را ¥

۱ 
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 یدناص ا یدّسا هره اکب یحاصلامین | عدوتسم اربز ,یدلسد

 ندکدشیا راکنا یهبه اب عیب یحاص لاما هدیودیا اعدا ود

 هسلوا فلت هدندپ هسمک نالبند عدوتسم لام لوا هرکص
 فالتخا هدتهحو قاشا هددب هدهلئسمو 3 وح . زلک مز ال نامض

 هدام ۷۷۹ 2 :RE رو وا لسم هتناما نالوا قمحم هل راما

 ۱ . یدل وا ناس هدنخرش

 «هسشسا لش نداکم ینیدنلو هدراکنا نامز» ۳

 هداروا هدهسما لق راکنالادم ندناکمینیدنلو ارز .یدلند

 نام هروک هباهقف ضعب .ردشع وا فالتخا هدنو هسل وا تفلت

 لش هلهجوو ندهصالخ ید یحاص راتحرد کرک مزال

 یتیدنلو راکنالادع عدوتسم رکا ا

 هسلوا فلت هداروا راکنالادعب هلس هسعا لیوحولق ندناکم
 یندلوا هاطیتح كاوقینکیاو هوتم باح ا .رولوا نماض

 هدهسیا شملیا رکذ یلمر رخ ین رلکدما داهعا هلوقو هلتهج

 رولبشالک ۲ لوقینکیاو ندنیهاط كتنسهدام ٩۰۱ كن هام

 . اتو همت

 هدیولوا راقع هعیدو ارز . یدلسد « نالوا لوقم» ۽

 هدو هسلوا تا هدعل هده ستا راکنا هلهحولوا عدوتسم

 ین . زک مزال نامض هروک هاهقنضم بوللو اهقف فالتخا
 روصت بصغ هدراقع هکنوح .زالوا نومضم هللا دوحح راقع

 یخد هساوا راقع هسیدو هروک هیاهقف ضم کیدو . زاموا



 بت ٩۱م —

 هللا هحر دم ماما لوقوب هکرولوا نماض هللا راکنا عدوتسم
 هدام ٩۰۵ یلاعت هللا ءاشنآ هلئسموب .راتدر KG ردنیلاعت

 2 یار هم راول یا له هاب

 . - اویز . یدلنید « هلبا دوحج وشراق هناکو اب هعدوم» ۵

 . یسقیا بلط ییهسیدو كنهسمیکر یریغ كنبکو اب كعدوم
 چ لوا فل یدک هدهبشا ناکنا یآ عدوتسم هنیرزوا

 هدنرکفقلآ اربج یهعیدو كلئاس «راکناون هکنوح .زلک مزال

 ندننجهلوا نوا عنم ینعورشم ربغ دصقم رب یک یسلوب
 ع نیک دم نا

 ارز . یداسد « هسعا راضحا ی هعیدو دوحم ادم » 1

 كمربو هعدوم یعب راضحا یهسیدو عدوتسم دوحج ادع

 نوسروط قرهلوا هعلدو قارب عدوم هلکعا رضاح هرزوا

 هرروز رک دم ا ا اد رم شف کل 05, وول وا رنا هک دید

 روک ذم راضحا ین هدهداررب كجهلس هلا ینهمیدو عدوم

 . زالوا نماض عدوتسم هسلا هدهحرد رونلوا دع ضاق عدوم

 ضباق عدوم روک ذم راضحا رک او . رددیدج عادیا «وب اریز

 ارز .رولوا نماض عدوتسم هسلا لکد هدهحرد رونلوا دع

 . راتخرد ردخشمالوا ماع هداعاو در

 كنهسمیک نالوا ذاا نیما هکردناناما لوش « ینا مسق

 لام یسهداف كنلمع ظفحو یف كنيدي عضو هنیرزوا راثآ

 بویلوا ماقا هنماقم یدپ كنکلام یدب كنيماو دناع هنحاص



O 
 ٩۱ تس

 دوصقم یرومأم هظفح كنيماو عجار هنیما ینب هنیدنک
 هرکس ندکدتسا یدک نما هدناناما ۶ ۰ ر بویلوا

 بتر یدعتلادم ارز . زالوا یر نیما هللا تدوع هقافو

 در هندی انکع اب ةف تانحاص یا :تنارت نت

 ینیدلواهداعاهقتشح یدعت لر در بولوالصاح هلایسهداعاو

 نوچ راه یرالم و یرلدب كرعتسمو ا الاثم 5

 یررتیأم رحلت ال راو شام ید مداما مک هل وا

 یافیتسا هلغملوا كلام هنتعفنم كروحأم نکل ردیا هظفاح

 هاقکو هباده رلبا هظفاحم نوجا یسهدناف یدنک یعی تعفنم
 ۰ هراحالای

 هدام ۵246 یعرش تروص هنرزوا هطااض و لو وح ام ۳

 یعرفت تیفک یخد كراعتسم یک یتیدنلوا حاضیا هدنحرش

 . ردقحهلل وا حاضبا هدنح رش هدام ۸۸۱ ید

 (هنووما یدو نالوا هعیدو هدنسودنک عدوتسم الثم

 ال یدوه لوا عدوتسم دوخاب هسزوما یدنک عدوتسم ینعل

 ( هسشا كالهتسا هللا فرص إل هنیروما كعدوم عدولاا

 ندنغیدلوا یدعآ هسر دتا المسا بور و هنشسهقش دوخاب

 0 دولوا ن -یاض ر

 كالسا ین هعادو ضع

 ینکیدتا فرض ی رادقمرب كلة وك ذم دوه «عدونسه

۱۱ 



wt) MAK 

 هلم هنغیدملوا هداز زوس هدرادقم نابعت هدکدتا رارفا

 قا ههدام ۸۰ ۰ ردکعدوتسم .

 دلالهتسا هلهجولوایفصن الثم كنهمیدو روک ذم عدوتسم و
 فات رص الو دعت الب هدندب ید ینصنرکید هرکص ندکدتا

 ینصن رکید بولوا نماض ینصن ییدتسا السا زکلاب هسلوا
 بولوا هدفصن كلا یسیدعت كعدوتسم ارز . زالوا نماض

 . راتشدر امکت ردهل رادقم تیانح هلا ناس

 زکلا هدقدنل وا كالتسا هعیدو فصن ینب کحوش طقف

 مارد .ردهدریدقت ینیدلوارضم ضعم ههعیدو یینامض كفصن

 ۰ یک نوزومو لکمو رد

 شب یرکی كعدوتسم هدبولوا نوتلآ یللا همیدو الثم
 . یک یھ كالهتسا یوتلآ

 رر هجورب عدوتسم نکیا رضم ضیعبت هیمیدو اما
 رواوا نماض یعیسعج كنهعیدو هدکدتا كالهتسا یتسضعب

 ییرادقم کیدتبا هالهتسا ربارب هیناصقن كنالق یقاب هسخوب
 . رحم "هلمکت ردنلملوا یرحت رولوا نماض

 ره تا یاهجفر هوتوم اقفوت ةمداب

 كلالمسا هسلا نود ندتمق عید یاصق كنقاب ؟ یعرولس

 نماضیغد یناصقن كنيقاب یکینجهلوا نماضیمام كنکیدتبا

 .ردرخ عدوم هسلا هدایز ندنا اب لاب هتمىق عید اما بولوا

 . رونلوا لصفت هدنح رش هلبا هدام روك ذم مک هتن



۱۹۳ 

 هل صا كعدوم تفل هل ریصه ی یسا دعا كعد وتسم

 ماکحا دد فا اعدا یغدل وا

 كنهمیدو رکید دوخاب كنهروک ذم دوقن « عدوتسم

 هللهتسا هرخا دوخا یسملیا كلالهتسا هلفرص هنیروما ةلهجولوا
 رارقا عدوم هسا عدا ینکودیا هلبنذا كعدوم یسریدتبا
 تلط هب ندعدوتسم هدردقت ییدلبا راکنا . اف هسردیا

 نی و هدنروصییدمهدیا . امف هسردبا تابئا . رونلوا

 نماض عدوتسم هسردبا نا عدوم ٠ قاب ههدام ۷٩« » .رر و

 . راتشدر "امکت قاب هدام « ۱۸۳۷۲ » . رولوا

 لوا لاثم دوبق حاضبا

 .ردلکد یزارتحا رک نمک ,یدلسد «هتروما» هدهلڅ

 صا الب هلا.دوقت نالوا هعیدو هدنسودنک عدوتسم ارز

 ربح عدوم هشا ادا ینحرو نالوا ندهعيدو سج كعدوم

 عدوتسم هدربدق وب .قاب هبهدام ۰۷۵۹۳» .رولوا نماض هحسلوا

 دارتسا.ندنیاد ينه ا لوا ندننح هلوا عربتم هدشید یادا

 یحهلسهدبا اطعا ه هقفللاهلنم هلبعا كد اح طقف . نمهدیا
 .ردر رحم هدهدام 4

 نالوا هعیدو عدوتسم ارز , ېدلنید « كالهتسا هلفرص »
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 هنپ نیدا فرص بولا هرزوا كعا فرص هنیروما یهغآ

 مزال نامض هسلوا عياض هرکصندقدیوق هنلثم زرح یخی هنیرپ
 بترت نامض اکو بولوا تب هبیدعت درج « وب هکنوچ . زلک
 یدیشغلوا حاضبا هدنح رش هدام یجنکبا یحهبعا

 اتم ی ی ا تله کید هسکو اا

 هسل وا فات هدندب یحاص لام وا هدلاح ییدعا بصع هدبودیا

 ۱ ۳ ها ای هزار
 فرص یرادقم ر دوم نالوا هعیدو عدوتسم مک تن

 رکید د ینعب هداعا هنر ندا فرص ه هرکصادقدل [ هرزوا كما

 هداز یرم هاشا هبشاح زلکمزال ناخ ها طاخ هل دوش هعردو

 .هباملا نع

 هدر ده و . یدلسد «هسر دتا كالمسا هنسهقشل دوخا»

 ارز . رر دتا نامضآ هعدوتسم هسرابد بولوا رب عدوم

 هسلا رتساو .رولوا شعا رص هدظفح اب یدعت « عدوتسم

 . رر دتا نمضت هديا كلالمسا

 عدوتسمهدب ودیا تباصا ضصر هناونحنالوا هعادو الثم

 فات ناونح یالوط ندیوادن و هده سر دتا یوادن هراطر

 . رردتا امت هعدوتسم هسرابد .رولوا رع كلام هسل وا

 شا یدعت هلقعا یّسش نابملوا سما هنسودنک عدوتسم ارز

 ۱۰ .نههدیا تعجام هراطس عدوتسم هدنروص و .رولوا

 راطس و .رردسا نیمضت هراطس هسرابد .قاب هنحرشو ههدام



— ٩6 — 

 هعدوتسم هسیدیا رويملس یغدلوا لام كنسهقش ناوبح لوا

 طقف .قاب هنحرشو ههدام ۹۱۵۸ .نهدیا الاو .ردیا عوجد .

 یتیداوا ةلرغ ناوح لوا راطم هروک هتناب كنبل وصفل |عماح

 هکر او ردقوش ۰ ردیا عوجر نوسملیب كرکو نوسلیب كرک
 صا هللا هج اعم رار هلکعد ردلکد من ناوبح لوا عدوتسم

 اعم هسلوا فلت ییالوط ندنو هدهشا هځاعم هدوا هدیودیا

 . رات در را رات رد سه هد عوجر هعدوتسه

 یلثم هنر كنهعادو يیدسا كالمسا عدوتسم

 زامهلوا صالخ ندنامط هلسع وف

 یدوق نالوا تناما هدندزا)ل عدوتسم ( هدنروص و )
 ندقدبوق هنر ندنلام دند د هد ودا فرص هلهحولوا

 عياض نیزسقملوا یریصقتو یدعتا) هرابینیدیوق هنیر, (مرکص
 «دوش ییلدب وق روکذمهحور ارز (.نمهلسروف ندنامض هسل وا

SEPAلوا كعدوم بولوا قاب دک كعدوتسم یا  

 . رح نمهلیدیا بوسح هبهمیدو هشدلوبعوقو یضۆ یدوقن
 بس ل ا یک ضلاق هدمهو یدؤم مه دحاو صخش و

 جی ها کا نیس لستم

 یوتلآ نوا هسک لوا هدیولوا کرو نوتلآ نوا ندضرق

 ۲ کا هدکعا طفح هرژوا كمرو هو وا بوربآ



۱ — 

 ا یل 05 یراسخ هتس واتفلت هدندب نیدمرب و

 , ییدنل وا E هدنح رش هدام ٩٥ یخدیربظن كنو .رولوا داع

 كنباد یهراب ییدروتک هرزوا كمرو هتنیاد ء,نودم هرزوا

 ۱ ۱ اد نم ها بسا ها
 البتسا یفصن الثم دوقن نالوا تناما «عدوتسم مکهتن

 OTE ندنسح كتسفاو ندنلامیدنک هنرب هدیودیآ

 هکهشا طلخ هلهجو لوش یتب ها هوالع هدو نالاق یقاب

 نماض ینسلک هسل وا عیاض یساک هدع و همم وا نکم یر

 ی اوا نماض هلسس لایدا ینکیدسا كالتساو قافنا .رولوا .

 ودنککنوح .رولوا نماض هاسهسالم طلخ یخدیتسقاب یک

 یاس دام هارو ا كعا طلح هلام هلرغ یلام
 دالمسا یهعادو ضعل ی هدرده و < مالک هصالخ

 هدر وص ییدتا طاخ قرهوق ندسنجوا هنر هاواصتدک دنا

 ندالامیدنک هکراو ردقوش .رولوا یراح یمکحكنهمآ هدام

 انا تمالع روک ذم هدیودیا عضو تمالع هدوقن ییدتیا ءوالع
 مزالیاضالرادقمییدتا كالهتسا زکلاب هسیدیانکم كمنازیسع

 رولک

 هدیوش نذاالب هناوبح نالوا هعیدو هدندب ې دوتسم اذکوژ
 دلرک و هلبس رکید درک و هلکمر وس هداعلا قوف درک نکردک

 4سال وا تقرس هدهار یاننا دوخاو هسل وا فات باس الب

 نذاالب كعدوتسم اریز (.رولوا نءاض یناویح لوا عدوتسم



 و
 ناوبح لوا ندششدلوا یدعت یسمس ها وح نالوا هعادو

 هسارولوا فلت هللروص هن E هدنسد رص ىع وقو كسدعآ وش

 .ردنا باح ا یا تا نوسلوا

 ۰ نا اعم دوش حاضبا

 هعیدو عدوتسم توشوا یزارتحا رعت و «هاوخ» ۱

 سلوا عیاض هدنلامعتسا لاح هدب el یهبور نالوا

 . رولوا نما

 عضو هسرزوا كنوک قط نالوا هعلدو عدوتسم مکه تن

 هحنل وا لامعتسالا هحو ىلع عضو وش هسا رب بوشود کما

 نامض هسیا لکد لامعتسالا هجو لع اما .دولک مزال نامض

 هکع روا یش یهدیوک دوخاب هسیا قوب یشرب هدیوک . لک مزال
 هدیوک اما فولوا لامعتسالا هجویلع عضوو هيا لکد جاتح

 روکذممضو هسارا و کم روا یرزوا a وص

 . ردلامعتسالا هحو ىلع

 9 یسهداف كترادف « هدهار یاتناو نکردک » ۲

 ۱ ,رواشالک ۱۰ ندناحاضبا نالبی و هدهدام

 هدام ۷۹۲ هک رولشالک | هلا یسلنید « نذاالب» ۳
 PE هاتبدا هرروا یدک وا یک رق هد رش

 لوا لاثم کروشوا تراشا هلا یسملتد « هدو » ۽



 — A) سس

 ندروخا هرزوا كمس هلهحو ینیدللوا حاضبا هدنحرش

 اح هوا تل شدت نوه اوراق
 هصخشرخآ (یهعیدو عدوتسم هدنعوقو قیرح كلذک)

 (نکیاردتقم هلق هلع رکید) ا همیلستوعفد هناوب ینجا هکولو

 هدظفح «هسلوا قرتح هدیوعا لنز هلحم رکید اب میلستو عفد

 (.رولک مزال نا هعدوتسم ندنغحهلوا شعا یصقت

 ینسضع . رولوا مولعم هیهقف لئاسم .قوح ندلاثم وب

 . لهدیا رکذ

 هرزوا كمربو هصخش رب نیعم هدرمزا الثم <« هلئسم ۱

 رواو نکردک هلا هنفس هرممزا هلا تناما نالبریو هعدوتسم

 هدکلر اراک ار کند هلتهج ینیدلوا هرزوا قعاب کم هدر

 یاما لوا طقف توراتروف توا هغلاق ر ینش عدوتسم

 هلغمامهلواردتقم کال هروناورکید دوخاب هغملا هفیاق هدکلرب

 نکل هدفسا زک مزال نایخ هدرذف یداوا فلت تناما
 یسدیاهظفاحم ندقعاب هزکد هللق هل رکید كنهروکذم تناما
 مکه تن . راتدر "هلمکت رولوا نماض هسا هظفاحم نکا نکم
 . ردررح هدهدام ٩۰4 یکودیا هلبو مکح ید هدهف رجأتسم

 عدوتسم یع) یسودنک كردیا كرت هدهنفسی اما «هلتسم ۲

 نامض هساتروق لرهزو بولستا هزکد افوخ ندلتق اب رسا

 .زک مزال

 رازسرخ یی صوصل نکرروتوک كوب یراکم «هلئسم ۳
 و ی ااا ا ی یا ی ی



TEحسن اه  

 هدکدتبا رارف هلبا ناویح بوتا وب هلقمقیج هنسوشراق
 نکم رارف هلبا ناویح هدم كو مه نوجا یراکم . رولقاب

 هلرهشینب ندنسهقرا صوصل هسروتوک رارب کوب هدیویلوا
 نام هب یراکم هسل وا مولعم یراقح هلآ کو هدمه ناوح م

 : رگ مزال

 عدوتسم نکردیاذخا هنسک رب ینجا یهعیدو «هلئسم ي
 .رولوا نماض هسا عنم هدلاح ینیدنلوب ردتقم هعنمو کیدروک

 ندنسانط یتیدنلو لام ءاذخا هعاد و لوا «عدوتسم هک ولو

 لاح و ارز .قاب ههدام ۰۷۲ » .هنلوو شماعا عنم یالوط

 .رولوا ریصقن هدهعیدو طفح

 یسهعلدو ورا ورا كصخش يا هدندب كعدوتسم الثم

 ینسهعاد و لرکید اوس هلسذاكعدوتسم یر ندرلعدوم هدیوللو

 ىلدملوا ردتقم هعنماما .رولك مزال نامض هعدوتسم هسلبا دخا

 یجنزوقط یهدنحرش هدام ۰۷۷۹ » ۰ زلک مزال نامض هدلاح

 . قاب هب هّئسم

 یسهحوز بوعارب هدنسهباخ ی هعردو عدوتسه ها ته 0

 و له بول و هدهناخ لوا هرو نص هعوز هلغلوا هنما رهع

 ارز .رولک.مزال نامض هعدوتسم ها هعاضاو ذخا یهعیدو

 , راتخدر E رولوا شملیا رص هدهعلدو طفح عدوتسم



 نت ۱۷۰

 e هدام ۷۸ ی

 ندرکیدکی هلباام رکید نیرمةلواینذا كنحاص یهعیدو))

 نکم الصا یب رفت یعإ رذعتم یتیرفت ینی (قجهیمهلوا قیرفت
 نک یتیرف ینب قجهناو رسعتم یتیرفت دوخاب قج«یلوا
 قمردشیراف هدروص ز قحالوا ترمسعع هدنش رش هدهسلا

 ندشلعف كعدوتس ارز . ردناض بحجوم یل 6 . ردیدعت

 رذعتمو دوقفم یناکما لوصو هنقح نبع نوجما عدوم ینالوط

 . یدلوا .

 ناردشرا ىع یلعاف بولشد قمردشراق هد هلح

 نوسلوا عدوتسم كرك ناریدشراقینمب .ردنوجن|میمعت یساغلوا

 ربغص نانلوب هدنلایع كعدوتسم كركو نوسنلو ینجا كركو
 نار دشراق هدلاح یهنامضو .نوسل وا کت یکی غواربک |

 .رولک مزال هنسرزوا

 یکی یدلوا مزال اک آ نامض هسیا عدوتسم ناریدشراق ین

 لوا ناعض هسا یلغواربغص كعدوتسم الثم نار دشراق

 ییالوطن دم وقص ریغص هسخ ول . قاب ه هدام ۵ .رولک مزال

 " هلهحو و یدعا و هب هدام ۰ .زلک مزال نامح هعوتسه



E ۷ ۷ 

 كطلاخیغی كنآ نامض هدهسریدشراق هسمکر  یرمغ كعدوتسم

 روک ذم قرهلوا یلام كطااخ روکذم ولطخ هسلک مزالهنرزوا

 . نههدیآ هلخادم عدوم هده عدوتسه هل هطول

 یعافتنا كطلاخ

 نول وایسا تع و ا نوت ردو طااخ

 دولوا یلام كطلاخ ررح هحورب طول نوسلوا ینجا كركو

 ا طولخ هقادلوا:نماس هنجاش اما شو لات یی
 نالواهعیدو هدندزن هسمکرب هکهیوش .زالواحام ینا عافتنا

 یاد طولخحم هسردشراف هتیادغ یادی نا هلک نوا

 ناد كاد طواخم طقف تولوا علم تعدرتسم نالوا الا
 حایم یسُما عافتنا هلباطولخ لوا عدوتسم هکدعا ادا هعدوم

 كعدوتسم هليا عدوم طلاخ هدردقت و .راتشدر *دامکت زاذوا

 را كعدوم الاثم هسمک لوا هدیولوا تک یربغ

 کی تح هنسودنک هرکصندک دناطلخ هن ادغب كعد وتسه

 یرب ندعدوتسمو عدوم هدکدتبا تبوببغ هدنروص قجهیلوا

 . یضاد هدیرکید هدیویتسا قلآ یطولخم اطعالاب یلدب كنیرکید
 طولخ هسبا رانمهدیا یضارت هلهجو وب .رولوا لزوک هسرواوا

 كنهطنح بحاص هلم نالوا لصاح بوللوا مس هلراضر

 كریعش بحاص یکی نجەنلوا برض یتمبق یسهطنح طولخم ربغ



— ۱۷۲ 

 برض لصاحو . روللوا برض هام یریعش طول ربع یخد

 بورض» تمسق جراخ قرهنلوا میسقت هننک عوم كطولخ

 را کر لک رولوا یسهصح كنحاص

 نع كلالا قح عاطقا بجو طلا ناوه و رظن هيف

 امهل غوسی فکف طلاخال اكلم طولا نوک یضتو طولما

 امہف فرصتلا ناب باوطاو یغلا لام ىف هحولا اذهب فرصتلا

 طال انا اذا اعف یدحمال طلاا نم طلخلل ةزاحا هجولا اذهم

 حرش ف "ییس ام ىلع فالتالا قحلتال ةزاحالا ناف افالتا

 . ةدام ۳

 عدوتسم هک رولیشالک آ هلیسملنید «هلبا لام رکید» هدهلحم
 هنلام كنسهقش درک و نوسردشراق هللام یدنک درک

 . ردقو قرف هدمکح .نوسردشیراق

 یلام رب نالوب هعیدو هدندزن كنسودنک عدوتسم یتح

 هلملام نالوا هعیدو هدندزت كنسودنک كلذک كصخش رب رکید

 هبودنک طولخ بولوا نماض ید یهعیدو ییا هسا طلخ

 .رات در "هامکت رولاق

 رادقم رب نالوا هعیدو هدنسودنک عدوتسم هبلعءانب ]ل

 كلزوب كنیرب هقشب دوخاب ( كنسودنک یرلتوتل ا كلزوب
 هسلوا عياض هرکصندقدریدشراق) عدولا (نذا الب هلیرانوتل
 نماض هسالو دوحوم اطولع دوخا (هسال وا تقرس دوخا

 .رحم رولوا شما كالبتسا یهعیدو طلاخ اریز (.رولوا



 سس ۷۷۳

 كنسهقشب بویلوا یزارتحا ریبعتوب لا كنسودنک» ۱
 نایب احرش افنا مکهتن .ردهبوب امکح یغد قمریدشراق هلیلام

 دنا

 یزارتحا دقربع و «هسنل واتق رسد وخاب هسا وا عیاض » ۲

 هکرولک مزال نامض هب هسنلو دوحوم اسع طول بولوا

 .ردروک ذم حورمشم هجورب هدبصغ باتک هدنحرش هلبا ریونت

 یرلربعت هسنلوا تقرس دوخا هسلوا میاض یعب راربصت وب

 .رداکد روک ذم هدهههقف نوم سو یقتلم «ر ونت «هیاده

 .یک ینیدلوا روک ذم ید هدنل اتم رک ذلا e كن هام مکه تن

 یمع زرت بولوا یزارتحا ریبعت و « نذا الب » ۳
 .روشلوا رکذ هدهدام ۹ رک ذلای آ

 (یزلنونلآ رود ذم NANE هقشا ندعدوتسم اذکو#

 هل ران وتلا كمدا رب هقشادوخا كنسودنکدوخا كعدوتسم ینا

 هسردش راق)نذاالب < هلهحولوا) یرانوتلا نالواهعیدو كعدوم

 تقرساب عیاضكرک رانتلآ روک ذم (:رولوا نماض هسمک لوا

 فاخر رک ده اخ نو وا دوم اطولع هلو و نوشت

 هلا هر مظعاماما هرزوا ینجهنلوا لیصفتهدیتآ بودیا باحما

 عطقنم یراقح كعدوتسم هليا عدوم ندطولخ هروک هب یلاعت

 .رولوا یلام كطلاخ روکذم طولخم قرەلوا

 —o _-_—Ã ی ی ی ی ی نوح



۱۷ 

 هاسهعل زا هوحو كطلخ

 یماکحا

 هکهابوش . رونلوا ترداسم ی | هحورب هننالصف كطلخ

 . رولوا هللا هجو ترد قمردشراق یعب « طلخ

 ٤ ردزینملا رس حم هرواحا قیرطن طلخ « لوا هجو

 ژارفا یتا یزبی و قیرفت كلام کیا نالبریدتراق ینب
 یوتلآ دوخاب هللا مداب یزوج . رولوا نکع هلوہسلاب یلصف و
 میس عبد اب فصن یراهیدیجم مس لیمکت دوخا هللا هیدیحم میس

 عبد اب فصن یرانوتلآ كلزوب لمکت دوخا هلا راهیدیجم
 زسنارف اب زیلکنا یرانوتلآ كازوب ییناقع دوخایو هلبرانوتل |
 . یک طلخ هلبرلنوتل [

 طولخ بویلوا نامض بجوم عاجالاب طلخ نالوا هلهجوو
 قیرفتلالقو .رونلق هداعا هنحاص یمسق هعیدو قرهلل واقی ره

 ةلمكت رونلوا فلت ةناما یک طلحالق هسلوا فلت طولخم

 ٍ را

 تراشا هلیسهرابع « قجهیمهنلوا قیرفت » هبهلئسم وب هلحم
 . روب دنا

 . ردزبیملارسعتعم هرواجاقیرطب طلخ « ین هجو

 هکلج وکی عب هرسعلاب یتیرفت كلام کیا نالیریدشراق یی



ANO 

 یک قمریدشراق هلبا ربعش یمهطنح . رولوا ,نکم .

 بولوا نامض بحوم طلخ نالوا هرزوا هجو و

 بجوم هروک هیاهقف ضع .ردشملوا فالتخا هدنقح یفیدلوا

 , شلدیا حسیحرت لوق وش هدهب اده و رات رد هک رولوا نامض

 E 3 قره ثلط ولخحم هلهحو وش هدهام رار هلغلوا

 هدقرث آ هنو روک ذم طولت » 6 ردشلند ا یکودا

 نکم یتبره هلتهج ینحهقح هزو هب رآ بودنا تسرت یادغب

 هلغع الصما طول هدریدش ود ااوج هلآ وس نالبدیا ود رولوا

 kg هدهبرآ یه و هب رآ ینزج هدیادغب یه 0 ییح هناللسع

 قیرفت لباق هش ندشیدلوا یسط یسلو یراهاد یادغب
 حرش هرزوا لوق وش یسهدام وش كنهلحم هبلع ءانب « زامهلوا

 هدکد لدا طلخ هلهجو و هروک هباهقف ضعل 8 ريكا

 هديت آ عبار هجو بویلوا عطقنم یتح یهدطولخم كکلام

 . راتشدر ٌهلمکت رولوا رب كلام یک ینیدلوا هدنرالوق نیماما
 .زد یال سنحللاةج املا قیر طب طلخ «تلاتهجو

 .رولواهلبسلدبا طاخ هلا علام ۳و رکد كعلام عو ر هدول

 . یک كنا طلخ هلبا زمکب ینحط و غاب ییکرس

 . ناتسهف ردنایض تخ وم 0 طلخت نالوا هاهحو و

 ردسنلاب سنجللةرواجلا قیرطب طاخ < عبار هجو
 یدوس دوخاب هلیغا زوج ىغا زوج اب هلبا یادغب ییادغ

 , یک طلخ هلبا نوتلآ ینوتلآ دوخاب هلبا دوس



 و

 سس ۷۷۲ تا

 .. ردشلوا عقاو اهقف فالتخا هدطلخ هرزوا هحو و #

 یطولخم ءروکذم طاخ هروک هب یلاعت هللا هجر مظعا ماما
 كطلاغ طولخ و مطقنم كلام قح ندطولخ ههغلوا كالهتسا ٠

 ينم هيا ندنابلثم طولخم ینمب نامض هطلاغ بولوا یلام,
 قتوإ هسخو بولک مزال یتمیق یهداعاخ موب هسیا ندنابمیقو
 نماض طلاخ هکراو ردق وش . صدا کرام هطول كلام

 ٠٠٠ء رجم زالوا حابم یسعیا عاضتنا هلبا طولخ نیدلوا
 ٠ یتح ندنیع هدمه نيد مه هسا اربا یطلاخ عدوم طقف

 را در هلبکت زولوا طا

Nهاد بولوا رب عدوم هزوک ه لیامت هللا امهحر نماما  

Eیرادقم یسهصح هدط واع هسرلبد ۰ ررب دّسا نیمضت  

 0 لا لوصولا هنکع ال هال ردنا نک وام

 اما لا لیمیف هجو نم اک السا ناکف ةميقلاب یعم هنکما و
 یتح نسل و زارفا هداحا توافت ال اف ةمسقلا نال اذهو ءاش

 ءاضفربع نم انع هتصح ا نا ا دحاو لک تلم

 . ییلبز هعم اماق هقح نع ىلا لوصولا ناکما ناکف ءاضرال و

 كعدوم هروک هبامملاراشم هسنیا اربا یطلاخ عدوم طقف

 زا نا تکرش هدطولع تولوا طفاس یل

 راد هنکیدلدا راتخا۲ یسغق ندسهدم یا و ەدەلع

 هدنیهذم مظعا مامأ نامض موزا اریز .ردقوب تراشا و دیق رب

 . ردراو ید هدنهذم نیماما یک یتیدلوا

 ید

۱ ۰ 



۱۷ 
 نکیآ نیعتم نامض هجنیهذم مظعا ماما 4 راو زدف و

 . ردلکد نیعتم نامض هحنهذم نیماما
 تهذم هسنلوا لم هنهذم نیماما یا وش كنهلم طقف

 تیوا سیو دارن یی نا زکلا لرو ذم

 .رولوا یلوا اهد لم هنهذم مظعا ماما و وا ش وا

 -# هدام ۷۸۵ و

 هل اكعدوم عدوتسم ییبرصت نانلوا دع یدعت هدهعیدو

 یک ذ هدمهدام ۱۵۱۰ اریز . زلگ مزال نامض هعدوتسم هسا
 دخ یی یدک یرها تەك زن می ین وا

 . رولوا یراح

 عاديا ا ی هعید و عدولا ندا « عدوتسم هلتهح و

 ه هدام ۱ 6۲» ۰ رول هدا هبهو عمو راحماو نهرو ا 3

 قاب ههدام «۷۹ » . رولم هبلبا لافتا یسودنک 9 . قاب "

 قاب هبهدام ۷۵۹۲ . رولسهدیا ادا یشد كعدوم و ضارقا و"

 كعدومو :قاب ه هدام ۷۹۵۹0 .رولسهدیا در هلانابلوا ینماو

 فرص هالوا بحاو هشرزوا یا یک یلابع و له

 ۱ . قاب هنح رش هلا هدام ۹7 . زولمهانا

 هلسندا كسحاص یهعیدو ۳9 عدوتسم إل هلتهح و هن

 یل ره ندنر کیک یعل و ییدنلوا ناس وه | جواب

۱ 

۱ 3 

4 
 دک
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 دوخا هسردشراق هللا لام رکید )ل هدنروص قجهبمهللوا

 نزسقملوا یینص ]ل و لخدم كعوتسم ىنعإ ك

 هدنروص قج هيم هلوا قیرف ندرکیدکی كلذك هلیربرب لام یا

 «)نیزسقلوایینص كنسودنکدوخاب » لیثعوب (الثم هسشراق
 لنامع (نالوا هعیدو هدننورد قدنص رب ل ردیلشت كنسهرفف

 نزونیع < رکید رانوتل | یهدنجما بولیترب یسهسک نوتلآ ژ
 اثم ینب 6 هسشراق هلران ول | ) ین اعع نانلو هدرادقم و

 یرم ن أ ینامع هعیدو ددع نوا قلشورغ رزو یره

 لنابع ددع شن رند نانلو هدنتمنف "شور زو كلذک

 ۰ مزال نامض هسلوا نکم ییرف و ۳33 هدهسشرا هلنوتلآ

 بحاص هليا عدوتسم ) هدطولخم ینی ( هدنعومم إل بویک
 قمردشرافو هلا كلم ر ( هحشرادقم یرلهصح هعیدو

 هرج تک رش هدنردق قمشراق و هراتخا هدننروص

 ینات ربصقتالو دعتالب كنهعیدو اریز < رارولوا كيرش إل هللا
 قترآ هوا زر مدام یحهیلک مزال نامض هدنربدقت

 مولعم هلتیولا یسماک مزال نامغ هلقمشراق هلهجو هدام وش
 ر نوا

 یخد هلهجو وش یسالک مزال نامض هدقدشراق عنص الب
 عنص كعدوتسم هدقمشراق نالوا عنصالب هكرونلوا تابثا

 . رحم ردقوب یسیدعت و

 ددع شی نونلآ رکید و نوا نوتلآ نالوا هعیدو البم
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 نوتلا نوا روک دم هسشراق کیت روک ذم هحور هدیولوا

 كنب رکید لث و كتهعادو بحاص يالت هکرولوا دارتشم ااا

 رولوا

 دعت البژ یسیضعل ا یسیلک كران ولا ناشيراق ( هداحو )
 نالوا عیاض اب فلت ( هسل وا عياض ژ ا ( و فلت ریصقتالو

 مزال ز هنیرزوا عدوتسم ی ( نامض ) اضمب اب الک كنههیدو
 ۱۰۹۱ هوا فلت یسضمب كرولا ناشیراق و « . زلک

 . رولوا یراح یمکح هدام

 فالتخا هدطلخ هلندا

 هک الا

 عدوئسم هلسنذا كنحاص هدهدام وش هک هبلوا ینخ
 یرللوا كىرش كعدوم هللا عدوتسم هدیروص ییلدر دشراق

 لا هجر مظعا ماما بولوا یهذم كنبلاعت هللا هجر دم ماما
 هشیداوا یراح یمکح كنهفا مدام ید هدنروص و لات
 ینسهصح كعدوتسم طلاخ بولوا لم كطلاخ طواخحم یعب

 هجر فسوب ینا ماما ميکهتن . ردشلوا لئاق هنغجهلوا نماض
 هسیا هدایز یلام اف بش علان هرنک | یلقا یلاعت هل

 .رولوا نماض یتسهصح كنبرکید بولوا کلم كنا طولخم
 هلیسملنید «لا قجهمهلوا قیرفت ندرکیدکی » هدهلجم

 هتشزاف هدنروصقح هلل وا قل رفت ند ا هکروشلوا تزاشا



 سا ۷+ تس

 .زاوابرب و هنحاص ىلا م كن یهقیررفتلاب بویلوا تباث تکرش
 رکید نونلآ ددع ر قلشوغ زوشل نالوا هعیدو الثم

 . یک قمشیراق هلبا رانوتلآ ددع شب قلشورغ دزوب یره

 كعدوم ی هعیدو كعد وتسم

 اعدا ی هلس دا

 یا

 اعدا یخادر دشیراق هلسذا كعدوم یهعیدو عدوتسم لم ةف

 «عدوتسم هسیا رلیا راکنا . امف هسردیا رارقا عدوم هدکدتبا

 ناع هعدوم هدلاح ییدمهدیا بولوا روح کما تانشا ییذا
 .رولوا نماض عدوتسم هسردیا نا عدوم .رولسهدیا فلکت

 هدا كعدوم هدهسردتنا كالمسا ا هسا عاديا هینجا

 .هقفلارهاوج ردهدزوا حورشملاونم مکح هستیا اعدا یتغیدلوا
 ا هدام یرظن كبو مکە تن قا هنح رش هدام « » ۷٩۷

 . زولک ید هدنخ رش

eم هدام ۷۹۰  

 تذا الب ۳ ردعالب ۲ ( ییهعیدو زز ۱ < عیدوتسم زا

 عادیا و هیهسمیک نایلوا ینیما ینی ( ءرخآ ) ه ادصق ٤
 كعدوتسم هعل دو بحاص ارز . قاب ههدام ٩ € سهمی

۴۳ 



 بم

 هعاما یداا بولوا شمانوا یار هنظفح و دب كتسربغ

 . رولوا فلت

 لام براضم . صهدا نمْصل ییلثم یدک یو هدر و

 ای یحهسهدیا اطعا هلهحو هب راضم یه راضم

 نکا تام ۲ ناسا کر او رک وقط
 هد ا كلع اد

 هرخآ یا نکیآ كلاغ اک آ ناسا ٩ردزاف یث زوقط

 نیم روس اقا ناتس مدمکام ه هد ی رز اه تا

 كلام هظفح « عدوتسم هلرکید رببعت . نعهدیا عاديا عدوتسم

 نحر نهم .«یسحتکیا . نما تابع مرا ا
 هعس علا لک و یسحنحوا . قاب هبهدام ۷۵۳۶ . نهدیا

 ڭم یسدرد و قاب وداع ی
 هرظا روج ام ی تا نا فا ها
 « رعتسم «یسحنش . قاب ههدام « ۲۷ » . صهدیا راجا

 .نهدیا هراعا هرخا یراعم نالوافل خم هلفالتخا كنیلمعتسم

 هعرام یخرا عرا نم 6 یسحتتلا . قاب ههدامب ۲۰»

 یهبراضم لام « براض» « یسحدب . نمهرو هرخا هلق رط

 1 قاب هبهدام « ۱۵۱۵۰ . ضەرو هل رط هراضم هر

 ربغ قاسم یجزوقط . یمهنلبا عاضبا عضسس < یس زکس

 نوا هر ها نمهدیا تافاس را ندا



AY —بس  

 دوشلا حاضبا

 ینیدنلو كنهعیدو هکرولبشالک | ندربستو «یهعیدو» ۱
 كما ماست اک | ییهطوا لوا كمريو ات وا

 ءانب و . زالوا شلدیا عادیا هرخآ هعیدو هلکنوب ندننیدلوا

 E زلک مزال نامض هلردق و هعدوتسم هلع

 ینیدنل وارکد هدهدام ۷۸۵ ارز .یدلسد « ردعالب» ۲

 ین هعید و هدتعاسلوا هلمعوفو قرح هدنسهباخ عدوتسم هرزوا

 كنسوشموق هلقمامهلوا ردتقم هبهظفاحم هلبا ینبما دوخاب تاذلاب

 هنسوشموف عضووش هسلوا فلت هداروا هدهسبا عضو هنسهناخ ۱

 . زلک مزال نامض نکیا عاديا

 ندقدلواروبحم هک عاديا هرخآ ءانب هراذعایکوب قحن

 هنا كناخبضاق هسُما دادرتسا هدلاحینیدلوا لئاز رذع هرکص
 طقف . قاب ههدام 1 < زلک مزال ناعض هلوا عدوتسم دز

 لوا یهمیدو عدوتسم هروک هننایب كنيلاعت هلاهحر دم ماما

 هحنمکح هدام ۲۲ اریز .رولک مزال یسلیا دادرتسا ندرخآ

 ندنفحهنل وا ردت هلرادقم ترورض رانلوا تبا هللرورض

 ندموقم "یجا ندنفجهلوا عفتم ترورضقیرطالاوزدم و
 ةرورض البو ءادشا هموقم "ینحا هدلاح یبدعا دادرتسا

 دادرتسالالفو ردعلالاوز دعا ندننج هلوا هتک شا عاديا



— ۳ — 

 مزال نامض هلوا عدوتسم هسلوا فلت هدندب موق ص "ینجا

 . راتشدر "هامکت رولک

 یماکللیت ىلا ىف هنفس ینیدلل ون 2 مکه تن

 هداروا یک یبدمهلوا ردتقم ههظفا یبودنک بولوا لصاج

 ی هعیدو ی هلغماعل وب ید ینما كحهدیا ¢ ا ینەعلدو

 هبهدام ۲۱» . زالوا نماض هسریو هبینجا یهدارخا هنیفس

 . راتحمدر "هلمکتو رحبلالع نیدباعنا تاقملعت قاب

 ءادتبا كلعدوم عدوتسم ارز . یدلنید « نذا الب ۳

 نذا الب یک کج هلبب هدیا عاديا هرخآ یهعیدو هلینذا نالوا

 هدام . رولوا راح هن هسل وا يح عدوم ا نشا عاديا

 . قاب هنحرش هلا هتتا

 هنهننس رجا هلسنذا كعدوم یهعیدو عدوتسم هلهجووب

 عدوتسم هنسگوا قراقج ندهرآ لوا عدوتسم هدکدتبا عاديا

 . هصالخ قاب هرلهدام « ۱۵۵۵ و ۱۵۵۲ » . رولوا

 عاديا «هنست رشا هلنذا كعدوم ی هعیدو عدوتسم یتح

 ت دند هتل ۲ ورق ندای ا هر را
 رولوا نماض ید هسلوا ریصق الو دعت الب فلتو هسلوا

 , راتشدر "هلمکت



ETAT 

 ردکعدوتسم زوس هدصحش ندعل

 عدوتسم هکهلیوش .رولوا كعدوتسم زوس هدصخش ناو

 0 کا اطعا هصخش دو" یهعیدو هلل صا كعدوم

 هلا اطعا همدآ نالف بوما صا هلا اطعا هصخش لوا < عدوم

 كد شما یا هللا اطعا هصخش لوا عدوتسمو ود مدیشعا صا

 نافرط ارز . رولوا كعدوتسم زوس هدنراکدتسا فالتخا ود

 ك زوی هلغلوانیما عدوتسم هلتهجیراکدتبا قافتا هدنذالصا
 . قاب ههدام « ۱۷۷۷ ۰ ۰ ردمزال یلوق

 ىغا هلسسعد مدرو هصخیش نالف هلک ا عدوتسم لمف

 ۷۸۰ . زالوا تبات یداوا ا كصخشلوا هلزوسو درج

 یندعدوتسم هلکمعاصا هعدوتسم «عدوم هک هلبوش .قاب هبهدام

Eعدوم یک ییدید مدلآ موق ص صخش هدلاح بدید مدر و  

 كعدوتسم نیملاعم زوس هدنقح یس تئار هسید كلدمر وخد

 «.نیرزوا موق رع صخش نکل . قاب هبهدام « ۱۷۷۵ » . رولوا
 ی فتا 2 كعد ل هدقح ناخ تاتا
 كصخش لوا هدرده یییدمهلوا تاشا ینیدلا كصخش لوا

 . زلک مزال یتیلّوسم
 صا هصخ نالف یتسُعا هعیدوضیق ندنس «عدوم مکه تن

 صخش لوا عدوتسم هدلاحیبدید مدتیا یهن هرکص ندکدتبا
 صخش بود یدلا ندنب یهیدو هحنجوم دا یدلک



 دن رای ان

 هساد مدلآ یهعیدو اما مدراو هنن كعدوتسم هسا موق ص

 . رولوا یر عدوتسم

 هک هلیوش .ردرناحیعمت عاديا ارز . یدلنید « ادصق» ع
 یهدندزن هد وراقح یسه ور هدنشدلوا لخاد هماج هسمکر

 تقرس هدمب هدهسنا عضو هنکوا حام ریارب هلیسهمیدو

 هعئدو هدنو کن وخ ردکمالک مزال ناعض نالوا سنا هسال وا

 بولوا ینمض عادیاوش هدهسیا رویلوا شعلوا عاديا هرخآ
 . قاب ههدام « ۵2» .ردلکد یدصق

 عاديا هشما ی هعیدو عد وتس ارز .یدلند « هرخآ » ۵

 . قان هبهدام « ۷۸۰ » . رولس هدا

 e فامرو هه کد هیت

 كمر و دن وا یلام روک ذم ید صخشوا هدیور و لام

 لوا هسلوا عياض لام یک تس هرکس ندد رو هطدا زهرا

OSTسا اما  
 . راتشدر رولوا نماض هساا لکد

 انیع ( هدیودبا ) عاديا هرخآ نذا الب یهمیدو عدوتسم

 . رولس هدا دادرتسا یا موق ص عدوتسم هسا وا دوحوم

 یا عدوتسم عادیالا دعب ىنا  هدعل ]) هدیونعا دادرتساو

 عدوتسم رکا ینلت ( هسلوا فلت ریصق الو دعت الب هدندی

 لواعدوتسم هسیارولوا هرکصندنتقرافم ندسنات عدوتسم كلوا



 بس ۱/۷ — ۱

 كلر یلظفح كیهعیدو لوا عدوتسم ارز. رولوا نماض )

 . راتدر ا ردشعا

 هسلا ندنامقو یلثم هسا ندنانلثم هعیدو ناخ تروص

 کشا یدعت هلب | ملست ه یی ات عدوسمو عاديا كعد وتسم

 : قاب هب هدام ۰۸۰۳ .ردن رابع نداطعا یتمش ی

 طرشو دق یبا یهدناهخ مورا

 تراشا انرش 8 مزال نامض هدردقلوب لوا دق
 ندین عدوتسم كلوا عدوتسم همیدو لوا هرزوا ییدنل وا

 اما . ردهدنروص ینیدلوا فلت هرکص ندقدلونعوقو یتقرافم

 غدوتسم هکزلک مزال نام هتیرب هسیارولوا فلت هفرافلا لف

 ضیق ندنیما دی یلام یا عدوتسم یسمالک مزال نامض هبیأت
 مزال نامض هلوا عدوتسم ی ا شا ندنلوا ملا

 اطعا ه یا عدوتسم یهعیدو لوا عدوتسم ید ا

 هک دعا تقرافم ندیات عدوتسم لوا عدوتسم کم ندک دا

 دوحومو رضاح یار كلوا عدوتسم هنب هدنظفح كنهعبدو

 عدوتسم هقرافلادعب اما . زاعلوا دع شا كرت یطفح قرهلوا

 .رولک مزال نام هلتهحییدتا كرت یظفحییدتا مازتلا لوا

 . یدشعلوا حاضیا هدنحرش هدام ۵۶ مک هتن

 روک ذم هدیور و هعتما هدسدق هن هن رکید EY تک

 لقن هیلح هلبا مولعم ترجاو هلبناوبح یدنک هنسک وا ینهعتما



 بس ۱۸۷ =

 ندکدتا لبمح هنناوح هدوا بودیا هلواقم هرزوا كما

 نماض هساوا فلت هقرافلا دعب هدهسرو هصخش رکید هرکص

 ا
 ههنسکر کید هرزوا كما عاديا همدآ نالف هسیکرب كلذك

 دو اک :لاموش هشتگ نالف ید هم وا هی وو و لاموت
 یخد مدآ لواو میلست همدآ لوا یلام روک ذم كره د یدردنوک

 داع هک وا هما ل ورک دش دا نوا ۶ کیطا ندا لوق
 . زولوا نماض مدا لوا هسلوا فلت هدندب هدفا

 هالا فالتخا هدناض موزل هیات عدوتسه

 نذا الب یهمیدو عدوتسم هلهجو ین دن وا حاضبا هدالاب

 ماما هدقدلوا فلت هدندب ینأت عدوتسم كرديا عاديا هرخآ

 هسخوب بولک مزال هلوا عدوتسم زکلاب نامض هروک همظعا
 كعد وتسم هر و, هر زا تشیع او زلک مزال ه یا عدوتسه

 اما .زالوانماض هلتهج یی دنا ضبق ندنمادب ی هعادو یعدوتسه

 ىد مالا عدو 6 وج رولو نماش لا و۶

 . رجب ردبصاغ
 عدوم بولواراشملق ربع یعدوم هلالث هنا هلبا نیماما اما

 نمضآ هیأت عدوتسم هسرابدو هلوا عدوتسم هسرلید

 عدوتسم هجنرابهذم كرانوب .ردراشملبا نایب ینکجهریدتبا



 بس ۱۸۸

 یهدنحش هدام ۹۵۸ هدنروض ییدردشا نامضت یا

 اما بوللو یقح هعوحر هل وا عدوتسم داف ی هناحاضاا

 عدونسم لوا عوتسه هدر دقت يدريدتا نمضل هلوا عدوتسم

 هلیسلوا نماض لوا عدوتسم ارز . نههدیا عوجر هبینات

 «۷۱۷۷» یدلواشملبا عادیا یلام یدنک هلغلوا كالام هب هعید و

 ربصقن اب یدصت ینلت هدندب یا عدوتسم هکرکم . قاب هبهدام

 , هوا هلا

 هدیولینید «رولوانماض لوا عدوتسم » هدهفنآ ٌهرقف هدهام

 هنفیدعلوا نایب یحهلس هلبریدتسا نمضت یخد هبینال عدوتسم ۰
 ناس یمسقر كنهلئسم هسلوا كحلدیا لمه هنلوق نیماماو

 ۷ سو هنکح هلک مزال یسلاق هنع و کم فد قرهنل وا

 مزال نامض هنالا » هداروا نکیا ندلئاسم سنجوب ید هدام

 [زظن هود تم هد ا راتشم ماها یبملتسد « رک
 . رولوا شلنیا راتخا لوق تملارام ماقا. ةد

 مزال نامض هدفقالوا فات عادیالا دم هعیدو «ینات دىق

 عدوتسم اما .ردهدبروصیشیدلوا فات هدندب یا مو

 هدیودیا دادرتسا هني هرکص ندکدتیا عاديا نذا الب ییهعیدو

 هدام ۷۸۷ ارز . زالوا نماض هسلوا فات نکیا هدندب هده

 هفاق و هما ا دعا عدوتسم هرزوا شدوا حاضرا هدنح رش

 ۰ زلک مزال نامت انکا تدوع

 یلدلوا فلت .هدندب ا دوت هعلدو عدوم هدلاح وش



 دز لو

 « لوا عدوتسم هدلاح يیدتسا ادا یامض الا ه جور هلنناس

 هردص ندکدتا هداعاو در هتسودنک ینهعیدو فا عدوتسم

 زوسو . زامهللوا قیدصت همالب هسّا اعدا یغیدلوا فلت

 یا هن رزوا یدنک «عدوتسم کنوح کو نیملاعم

 هدکعا رارقا یعادیا هربغ نذا الب یی یبس نربدتا اضتقا

 زامهنللوا قبدصت زس هنو هدسارب یاوعد E ندنو بولوا

 . قاب هنحرش رلهدام «٩۷۸و ۷۸۷ » .راتعدر "هامکتو رحم

 «عدوتسم هرکص ندقدنلوا بصغ ندعدوتسم «هعیدو اما

 ود یدلوا فلت هدهد هدمب بوللوا هداعاو در اکب هعیدو

 هدن رلکدتیا فالتخاو اعداود یدلوا فات هدندب بصاغ عدومو

 یشر, ندیا باسحا ینامض عدوتسم اریز . ردکعدوتسم زوس

 . رولاق هرزوا قلوا نیما ناک اک هلتهج ینیدعا

 29 ی قاف الا بصاغلا عدونسم

 رک ذلافلاس کهدن نیماما هلا مظعاماما هک هللوا ینخ

 عدوتسم هسخو تولوا هدنقح عدوتسلا عدوتسم فالتخا

 . ییوصفم لام بصاغ هکهبوش .ردقوب فالتخا هدنفح بصافلا
 ینداوا فلت هدند كنا هرکص ندکدتبا عادیا هصخ شرب

 نیمضآ هبصاغ هسرابد بولوا رخ هنم بوصغم هدنروص
 هکر کم . نهدیا عوحر هعدوتسم بصاغ هدر دقو هدرر دتا



 س ۱ س

 هسراددو .هلوا هللا یربص اب یسلدعت كن | ینلت هدندب عدوتسم

 ردبا عوجر هبصاغ یحد عدوتسم هدرر دا نمضل هعدوتسم

 یغیدلوا بصاغ كعدوم عدوتسم . قاب هنحرش هدام ۰

 . رو راتدر کب نولس كرکو نوسلس رک

 هداعاو در هنعدوم ینهروکذم ةعیدو بصاغلا عدوم نکل
 هلوا بصاغ ینوصغم بصاغلابصاغ مکه تن . رولوا یر هشا

 .قاب ههدام کټ او .راتشدر هلک یکینیدلوا یرب ةا در

 هصاق نیمضتاادعم كبصاغلا عدوتسم

 فالتخا هدنسعا تعحاص

 اهقف

 شلدبا مزجو ناس هرزوا هجو و هدرحبو ررد هتشيا

 كنیدنجر و یاقبو هنلقن ندهدام كنناتسهق نکل بولوا
 كعدوم « عدوتسم یعوجر هبصاغ كعدوتسم هروک هنبرکذ
 .قاب هحرشهدام 0۷۷۷۰ ردهدنر وص کیدملس یغدل وا بصاغ

 شلوا فلت هللا یرصقو یدعت كسات عدوتسم رک او)

 بولوا رخ (عدوم) یک یسما كالبتسا یلآ عدوتسم (هسیا
 عدوتسم هدلاحو (.رردتا نیمضت هیات عدوتسم هسراید#

 هلوا بصاغ بصاغلا بصاغ .نمهدیا عوجر هل وا عدوتسم ىا

 عدوتسم هسرابدوژ . قاب هدام ۰ . یک کج هیمهدیا عوحر
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 هردیا عوجر ۵ ینات عدوتسم ید وا بوریدسا نیمضت هلوا 4

 میلست هب ین عدوتسم هب هعیدو هلسلوا نماض لوا عدوتسه ار ز

 ردم وا: كلام اداننسا هامز يبدتسا .

 چ هدام ۷۹۱ عج

 (هدیودیاعادیا هبهنسک رخآ ) نذاالب (یهعیدو عدوتسم

 وب ( عدوم إل نکیا دوجوم هدندب ینا عدوتسم همیدو ارخؤم
 عدوتسم (بوقح ندهرا لوا عدوتسم هسلوا زبصز یعادیا

 ندیرغوط یی ( . دولوا عدوتسم هسمیک لوا » یی ین
 هدنمکح شغلوا عاديا هبهنسک وا ندنفرط عدوم هبیرغوط
 هدلاحوش .رولوا شمقج هیلکلاب ندهرآ «لوا عدوتسم قرهلوا

IEزکم زال هن رزوا لوا عدوتسم نام نانلوا ناس . 

 رولوا قحال یخد هلاعفا یکینیدلوا قحال هلاوقا تزاحا ارز

 هنیرزوا .هزوک دامو گردد
 . قاب ههدام ۱۵۳۶ < ردس زج ر عرفتم

 عدوتسم بودیا عاديا هرخآ نذاالب یهعیدو عدوتسم اما

 هسل وازیح یعادیاو «لوا عدوم هرکصندقدلوا فلت هدندی یان

 ؟ يرولوا یر ندناض لوا عدوتسم ءاتب هزاحا وو راح

 . ردروک ذم رظن رب هدنحرش هدام ۳

 عادیا هرخآ هلیذا ءادتبا كعدوم یمهعیدو عدوتسم اذک



 تب ۷۵ ۱

 .ردیل والا قیرظب یسلوا حورشم لاونم رب كمکح هستيا

 e هدام ۷۹۲ قبح

 -هدیا لامعتسا ) ۱ (هلیاذا كنحاص یهعیدو عدوتسم)

 ه و (نهر) 4 (و هراعا) ۳ (و راجا) ۲ (یک جەل
 ذخا نوجما ینجالآ یدنک ۷ و میلستو هبه ٩ و میاستو عب

 لیصفتی | هجو رب رانوب هک (رولبهدیاید)ل بوسحو صاقنو

 وا

 لامعتسا هلندا كنحاص یهعیدو عدوتسم «لامعتسا ۱

 هبهدام « ۷۱۵ » .رولوا ندنلسق هراعتسا لامعتسا و هدکدتا

 ۱ ا
 عدوماب راجشاوب هدکدتبا راجحتا ییهعیدو عدوتسم «راجما ۲

 . رولوا هراجالاب لیکو عدوتسم هدریدقت وب هکرواوا نوجما

 ینب .رولوا هراعا هدوب هکرولوا نوما عدوتسم راجشاوب دوخاب
 و رخ یهعیدو ید عدوتسءو شملبا هراعا هعدوتسم عدوم

 قاب هنحرش هدام ۷۱۵» ۰ رولوا شملبا عافتنا هلراحا

 هابمات كعدومو هما ثاعدوم ی هعادو عدوتسه «هراعآ ۳

 . رولوا هراعالاب لوسر ین لیکو عدوتسم هسردیا هراعا

 هراعا هلیمان یدنک هلبنذا كعدوم رک | و .قابهبهدام ۰

 . رولوا راح هدول هسرديا



, 

 و

 یغب یدنک هلینذا كنيحاص یهمیدو عدوتسم «نهر ۽
 ندنلص راعتسم نهر هسا نهر نوا یجرو كعدوتسم

 نم هدنسهقحال داوم هلا هدام ۷۲ یاکحا لصف قرهلوا

 هسردیا نهر نوخجا عدوم اش یدک وا ناس هدحرشو

 «۱43۰» .رولواشلوا نهرلابلوسر یی لیکو ندنفرطعدوم
 . قاب ه هدام

 هتک دیش حس هلسندا كعدوم ی هعادو عدوتسم «عیب ۵

 . قاب هبهدام ۱2۵۲ رووا شلوا لکو هعس ندنفررط عدوم

 قوقح هسا رالف فاضم هعدومیسدمع عدوتسم هدرب دقت وب

 یاضم هنسف یب دقع عدوتسم یک یتیدلوا ناع هعدوم دقع

 ههدام ۱4۱ رولوا کاج هعدوتسم هروک ده قوقح هسرالق

3 
 هلسنداو صا كعدوم یهعیدو عدوتسم «ملستو هه

 هبهدام ۱26۹ .رولسهدیا ملستو هبه هرخا هلهجو هدام ۰
 ۱ فا

AEهم ید تاسف  
 هد ولوا FEO ا ددع نوا ندضرف تهج هدنتمد

iنا لناعع ددع نوا هل رط هعیدو شک وا  

 ENA LS یلستو اطعا

 نبحو . رولیبهدیا بوسحمو صاقت هنفجالآ یرانوتلآ روک ذم
 هنا هدنلا كعدوتسم رانوتلا روک ذم ناو هعیدو هدضارت

۱۴ 



1 
۳ 

 بس ۷۵6 —

 ناح اما . رولوا عقاو صافت قرهیلوا تجاح هضیق دیدجت
 هدیونهلوع هدندبكعدوتسمرات وتلآ روک ذمنانلوت هعیدو هدنضارت

 لوا ندا شف دیش هتک لوا هتسنلو هدنسهناخ رکیلپ
 کل . قاب هیهناق کءدنحرش هدام ۲۹۲ . زالوا عقاو صاقت
 3 . زالوا عقاو صاقت ضارتالب

 هرخا ۸ ۲ و لامعتسا ١ (نیربسقلوا ىذا كنحاص اما

 هو (نهر)ل هرخآ (ب) 4 (و هراعا) ءرخآ (ا) مو (راجا
 صاع ةا ۷و ماست و هبه ا 9 ملساو حس در

 مزال نامض هسپاب یر, ندرافرصت وب هک نعهدیا بوسح و
 . روش وا نام نده هرقف ید

 باس الا لیصقت

 الب هدنلام ا روک ذم لامعتسا اراز .نعءدبا لامعتسا

 راج هحینمکح یسهدام ٩۷ كنەلع هسا و بولوا فرصت ندا

 یهمیدو عدوتسم نیزسقلوا ودا كنحاص یدعا .ردلکد

 .نههرب دا لامحتسا ید هرخآ یکیح هبمهدیا لامعتسا تاذلاب
 كنهدام۷۸۷ یساعلوا E یزاوح مد كلاهمعتسا هده رقف و

 . ردىنىم هنسعلوي روک ذم هدنلااغم ییتکدآ

 اشسا

 قآ ندنسهلئس ینصامهلادیا لامعتسا نذا؛الب كنهعیدو



 س — ٩4۵

 لع لر هک ر a وه. .ندشجلوت یکم هلم رک ذلا

 . ر ولس هديا هعل اطم ین آ وراظن هتک لوا عدوتسم هدقدنل وا عاديا

 .هسیا لکد رضم ههروک ذم بتک یبلقت كنقارواو رظن کا

 .دولواندنلیق هئاضتسا هلبشتآ و لالظتسا هلبطئاح ءلربغرظنوبو
 - هدیا تارق نده رش فحصم نالوا هعادو عدوتسم مکه تن

 . رک مزال ناب هل E لای هلع هی وا

 بولوا یرادتقاو تالو هفرصت هلهحو و كعدوتس ارز

 . ران در .هامکو راترد ردفاف هاض ها شرت ناو

 عادیا نکیآمزال دقع هراحا اریز .صهدیا راجا هرخآ ۲
 الام موزا هسل وا كلام هب هراحا عدوتسم هلغلوا مزال ريع دقع

 مزال نکا لکد مزال دقع هعیدو دقع یعب .رولک مزال ,مزلب

 یی .رولکمزال مزلبام موزل مدع دوخاب .رولوابجوم یتسلوا
 . رولک مزال یسالوا مزال نکیا مزال هراجا

 راجا نذاالب نوحمایفانم یدنک یهعیدو عدوتسم یدعا

 ه هدام »٩« .سهدیا راحما یخد نوجا عدوم یک یحهسهدیا

A 
 كلام هنعفانم كنهعیدو عدوتسم اریز .نمهدیا هراعا ۳

 كلام كنهسمیکرب هلثلواترابع ندمفانم تكيلم هسیاهراعابوبلوا

 ردح نکی یا كبلع رحب بش رب یدو

 بولوا یمکح یافیا نهر اریز . نمدیا نهر هرخآ ۽
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 نیزسقلوا یرصا كنبحاص لام هلبلام كنهنسک رکید هسمیکرب
  نهودیآ اها زوج رب ین

 ینجا اب رو یدنک نذا الب ی هعیدو عدوتسم یدعا

 یجرو كعدوم یک یجهیهدیا نهر نوا ىد كمدا رب

 مزال دقع نهر ارز . سهدیا نهر ندا الب یخد نوجا

 . ردلکد مزال دقع هسلا هعیدو بولوا

 عص مر ندا الب ی هعیدو عدوتسم « ملسا و عس ۵

 یوضف ع هسلا ردیا . قاب ه هدام « ٩٩ » . صەدا ماست و

 . قاب ههدام « ۳۸ » . رولوا .

 هبه هرخآ نذا الب یهمیدو عدوتسم « مست و هبه ٩
 هحنمکح هدام ۸۵۷ ارز . قاب ه هدام « ٩٩ » ۰ نهدیا ملستو

 .ردطرش یسلوا كلام هبوهوم لام كهاو

 هدعد وه كاتسودنک ینهعیدو عدوتسم «بوسحمو صاق ۷

 . نهدیا ارجا یوسحمو صاق هلبدخا لباقم هنغجالا نالوا
 رب هک هلوش . هنلو ندحاو سنج ینجالا هللا هعیدو هکولو

 نکیا راو ىنجالا نو[ یللا هدنتمد و اره

 هنید ضارت الب هسلبا عادیا نوتلآ یللا هبهسمکوا 3

 . زالوا عفاو صاق هلروک ذم

 عيب اب میلستو نهر اب هراعا اب داجما اب لامعتسا نذا الب
 E O EFE لاو ( هعلدو هدیودیا ژ ملست و هبه اب ماست و

 4 نم ص دوخا ریعترسه ۱ رخاتتسه 7 دوخان هلی دب عدونسم
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 ریصقت الو دعئالب هکولو (هدندی) هل بوهوم اب یرتشم دوخا
 ) هعدوتسم هسلک ناصق هنتمیق دوخاب هسلوا عياض اب فلت

 نذالا نودب هدنکلم كربغ رانو ارز ( . رولک مزال ناض

 قاب هبهدام 40 .ردنامض بحوم هلغلوا فرصت .

 نامضلا لیصف

 هدنل امعتسا لاح هدب ودپ |نذاالب ین هعیدوعد وتسم« لامعتسا ۱

 _هلتسملامعتساو .رواکمزال را ا رصح نامض هحنل وا فلت

 رک ذ هدارو هلتهح ییدلرتسوک هتحارص هدنلاثم هدام ۷۸۷ یس

 . یدنلوا رک ذ احرش نوجا هباقم نسح هدهسیا شمالا

 میلستو راجا ءرخآ نذا الب یهمیدو عدوتسم «راجما ۲
 عدوم هدقدلوا فلت هدرجأتسم دی هعیدو هدنروص یبدتبا

 هعد وئسم هلسهسالم قلوا OE بصاغ هسرابد بولوا ريخ

 .نمهدیا عوجر هرجأتسم عدوتسم هدنروصوب .رریدتبا نیمضت
 . هسلا شلوعوفو یصق الو دعت الب ييات و دیر

 بصافلا بصاق هسرابدو .قاب رلهدام « ۸۳۱و ۰۱ و ۶

 : هرم اتو رود یلدا هاتف یو

 نوجا یمهلئسم یسلا تعحاص هعدوتسم نانو یرحوم

 . هللوا تعحام هنح رش هدام ۸

 ریعتسم هدیودیا هراعا نذا الب یبهعیدو عدوتسم «هراعا ۳



 تتسم "۷۵ تسب

 نامضت هعدوتسم هسراید . ردربخم عدوم هدقدلوا فلت هدندب

 . نسهدیا تمجاره هربعتسم « عدوتسم هدلاح و هک رریدتنا

 نامض عدوتسم ارز .هسیا شلوا فات ریصقنالو دعت الب رکا

 هعینمکح هدام ۸۱۳ هسیا راعتس بولوا كلام هراعتسم هلیبس

 و هکرر دتا نیمضت هریعتسم هسرلیدو .ردتناما هدربعتسم دی

 هدام ۵۸۰ ۰ ضصهدیا تعحاص هعدوتسم ریعتسم یخد هدلاح

 : قا هنخرش
 ملسا و نهر هرخا ندا الب یهعیدو عدوتسم « نهر 1

 اع هساا دوح وهمیدوهدر ده یغردل واز يګ عدوم مکا

 عدوه هسا شم لوا فلت یک یکجهلیهدیا دادرتشا نن سم

 هدیروص و . رر دا نیما هغد وسه هس رلد د تولوا رڪ

 بویمهر دشا نیمضل یتمیق غلبام اضلاب هنر « عدوتسم
 ۷:۱ قحا هسا شلوا دعت الب ینا هد صع دب كنهعیدو

 طقاس ند هرزوا یغیدنلوا رکذ ةد هقحال یءدنخ رش هدام

 نامضت هنر . وریدتیا نیمضت هنر هسراپدو . رولوا
 هدام ۷۰۱ . ردنا عوجر هعووتسم هدوا هسا ررت دتا

 . قام هنح رش

 عع هرخا ندا الب یهعادو عدوتس < ماست و عس ۵

 د راذرعخ عدوم هحیل وا فان هدیرتشم دب ملستلا دعب هدب ودا

 .رولوا دفات حس هدلاح وا و رر دتا نامضت هعدوتسم هسرابد
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 غوجر هعدونسم هدوا هدرر دتا نامضآ هیرتشم هسا رتساو

 . قاب هەدام »٩۵۸« ۰ ردا

 هه 1 ندا ل یهصدو عدوتسم « ملتو هيه 7

 .ردر عدوم هدقدلوا فلت هدندب هلتوهوم هدبودیا ملسا و

 ٍتوهوم غدوتسم هدروصو ,رر.دتیا نیمضل هعدوتسم هس رايد

 . رریدتبا نیمضت هېل بوهوم هسرایدو . نعهدیا عوجر ههل
 « 0۸ »> ۰ صهدیا عوجر هعدوتسم هل بوهوم هد رب دقت و

 . قاب هح رش هدام

 صاش هنغجالا یهعیدو عدوتس «بوسمو صاش ۷
 دادرتسا عدوم هجیللوا دوجوم هدندب هدکدا ذخا نوما

 شکل و ندنسنج ند كلت و شعاكالهتسا عدوتسم هد هس ار دبا

 .زاماق لح هنیمضت بولوا عقاوصاقتهلبانید رادقمقترآ هجنلوا

 چک هدام ۷۹۳ جتس

 نایلو ندنالثم دوخاو یە تناما « عدوتسم ر

 هدیودیا ملستو ضارقا هرخآ نذا الب ۶ یلام رب رکید تناما

 اع هدض رقنسم دی ين هعلدو )فک لس عدوم یل 1 یحاص

 و راج تزاحا هسیا رولوا ( زبجم 7 هدلاح ینیدلوا دوجوم
 (.رولوا نماض) یلاموا دوخاو ی هشآ لوا عدوتسمهسلوا زل

 هلدبس ییاض ینعب کلم كعدوتسم « ضرق لوا هدردقو هد

 . رولوا كلام ET عدوتسم



 تب ۲4۰ هی

 نالواحیخ یضارقا بویلوا یزارتحا رستو « هغآ ۱
 .ه را تماها ین .ردهرزوا حورشملاونم مکح یهدناملتم موم

 هطروعو زوجو تانوزوم یکن اصو قیقدوتالکم یکی ادغب
 : ردهلبوب مکح ید هد راّقتم تایددع 2

 هسیا رولوا زی یحاص ارز «هسلوا زبحم یحاص ۲
 كضرف لوا تولوا عدوم ینعب لام لا بر ضرقموح بخ ضرف

 ههدام « ۱2۹۰ » . رولوا داع هعدوم یسافتسا ندضرقتسم

 هدضرقتسم دی كنهعیدو لوا هدنتحص كنتزاحا و طقف . قاب

 ار یا ی هم توله طرف لیا دووم ااغ

 حسح تزاحا هسلوا زبم یضارقا و عدوم هرکصندکدتاا
 . رردتا نیمضل هعدوتسم هن عدوم ندشدلوا

 هستی ضارقاهرخآ ین | عدوتسمهلب ما ءادتبا كعد وم کە تن
 . قاب هبهدام ۱64۱ ۰ د الفا راح

 زارتحا نداق راف و . زولوا نماض . عدوتسم ۳

 هضباق یلام رکید اب یه لوا عدوم ارز ۰ ردلکد نوجا

 یر, عدوتسم یعی عفاد هدلاح وب بول هریدتبا نیمضت ید
 . قاب ههدام « ٩۱۰ ۰ رولوا

 دوجوم اشع هدضرقتسم دی لام ا هجا روک ذم مکه تت

 1 رولسهدیا دادرتسا اتع یا عدوم هسل وا

 یحاص نکیا دوحوم اع هی دی ض)اق ها روک ذم طرف

 a دات نا

 ا 1



ONمس  

 .قاب ههدام « ۱۱۳۵ » ؟یعرولس هریدتسا نامضل هعدوتسم

 هلا ها نالوا هعیدو هدنسودنک) عدوتسم ( كاذک )
 ءدک دا ادا ید نالوا هرخآ ) كعدوم ینعل 1 كنحاص

 ی ( ۰ دولوا نماض هسلوا یار ) عدوم ی ( یحاص
 هدنروصو . رولوا زب یباضقو ادا هسراید بولواربحم یحاص

 زرع هسیا رتساو . یههدیا بلط یش رب ندعدوتسم عدوم

 و . رردتیا نامضن یتسهمیدو هعدوتسم هدررده وب . زالوا
 افیتسا ینغجالآ ینب . رولوا كنآ هراب نالیرب و هتیاد هدلاح

 هيد مدتیا اغا یجرو هللا غابم وب عدوتسم هدرولوا شملیا
 دادرتسا هاتعحای یخد هناد ی یحهبمهدیا عوجد هعدوم

 ها ولو رولوا عربتم هلا ند یادا عد وتس |92 نا

 .قاب هنحرش هدام ۰۷۸۷» .یضاقلا بدا نم سما ا لصفلا یف

 . ردراو تراشا هب هلتسم يا هد هرقف و

 عدوتسم هکردیا تلالدیمهرابع هدکدتا ادا «یلوا "هلئتسم

 هدو لوا رک ا ینجالا كناد اما . ردشعا ادا هلساضر

 یرادقم اک هنغحالا هدقدلو رفظ موق ص نباد هسبا ندنسج

 یصزو کعدوتسا وادق ره .رزواسد رخ ا ار و

 نامض هعدوتسم هدلاح و و . هعلدولا ف هبافک هد هساکد راح

 . زلک مزال
 تراتشا هلسهراسع هسلوا ضار یحاص « هات "هلَتسم

 توف یحاص اما . ردنایح رب عدوم یني یحاص هک رویلوا
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 ناو یاد كعدوم یافوتم یهعیدو وا عدوتسمهسیا شلوا

 .رولمهر و نوجا ند ادا هسیا فوردمروکذم نید هصخیش

 قجابا یسیصو كنافوتم یآ هکر دشفاب یلعفرب عدوتسم ارز
 ۸۰۲ یضاقلا بدا نم سعاعا لصفلا ىف هحل اولو یا

 مرغ وهو قحا هل نه ىلا یضق هلال . قاب ید هنحرش هدام

 . راتشدر "هلمکت ندلا ىع ىح ثاوم نالل سلو تبلا

 رو ینجهلآ نوئلآ نوا هدنتمذ هنسکرب كنافوتم میکتن
 هدن كناف وتم کا هدولوا حرو نونلا نوا هضخش

 یوتلآ نوا وش هلیدصقم افا یآ و نوجا ینجالا نالوا
 هسلا ررو هد مرور و هصخش وش نانو یاد كنافوتم

 یجروب یخد هنسهکرت كنافوتم بولوا عرتالاو . رولوا راج

 . روبزملا لحما نم رولک مزال یسریو

 ا هدام ۷۹۵ 2

 ( هدکدتیا بلط ) یلوسراب یلیکواب ( یبحاص یهیدو )
 ( هنسودنک ) كتهعیدو لوا امل هلا ردنقم دمنلست و در

 بحاص ارز ( هرولک مزال یمیلستو در  هنلوسر اب هنلکو اب
 »3 ییشلوا تلط یملست هنسودنک كنسهعئدو ندنفرط هعلدو

 ربع دوقع هلا هغدو دقع بولوا كعد یسف ثكتهعیدو

 رد راکرد یتحالص کوب كاعد وم هلغملوا ندەمزا¥ل



 بس ۷ ۵۱۲

 رکذ قرهلوا قلطم یلط كنحاص هدارو « بلط ٩
 رکو نونا باط تا رک کا نان تو

 بلط هلبا موقص لوسر اب لیکو هدیوردنوک لوسر اب لیکو
 رونلوا لیصفت هد یتا مکهتن . رولک مزال یسما در نوستیا

 وات در هات

 بواسهنلوا در یخد هللوسر ا هلکو ء هنسودنک ۲

 . ردلکد نوچا زارتحا نداوسر اب لیکو ریبعت وب هیلع ءاشب
 هعدونیسینسم ر و هب هم نالف ی هعیدو ,هعلد و بحاص هک هل وش

 هبهسمک لوا و ۰ رولک مزال یسرو کا هدکدیسا صا
 كم ادادرتسا ین آ یحاص بولوا یرب لوا عدوتسم هدکدریو

 .سهدیا رویحم هروک ذم دادرتسا یلوا عدوتس ه هدک دنیا

 در هل زنم اب هنلابع كعد وم

 هنلابع یک یسهجوز و یلغوا كنهعیدو بحاص طقف

 هکر دراو لوق ییاهدنسم ام وا بوتلوادرهمیدو عد ومل ا ما الب هم و

 کلام مر هکلالا لابع هلهجو وب پولسبهنلوا در هروک هلو# رب

 نبعلا در اذا بصاغلا فالخم .زالوا عاديا در وب بولوا یک در

 . ًایبال هناف كاملا لابع ىف نم ىلا
 سس



 بس ۷۵ س

 نامضهعدوتسم هسل وا فلت هدندپ كرانوب هعیدو هدربدقت وب
 هیات ماند هک هدمدام و و .زلک مزال

 در هنلزنم اب هنلابع هروک هلوق یحنکیا زاملوا نوجا زارتحا

 هسلوا فلت هدندب كرلنو هدبولوا در هدرده و . زامهللوا

 ها. مدام مکەتن اع در اك رولوا نماض عدوتسم

 زوو ا لتصهف مایشرش

 هعلدو در تروص

 هلتسعا هنا یل هعلدو كعدوتسم یخد هعلدو ملسل و دو

 هلسمر و تصخر هضق هدیوروتک هلاح كج هلس هديا ضق ینعل

 هدوبق هلحم رب كج هل هديا ضق ین هنکوا . رولوا لصاح

 . یک كعد تیا ضق

 كنهعیدو عدوم هکر وبنوا تراشا هلیسملنید در هده ۳

 عدوتسم هلکمنا باط یناقن هنسهناخ الثم یی یل هنسودنک

 ناض هسلوا فلت هدعب هدهسشا عانتما ندلق یعی هسعا لق

 عدوتسم بولوا هنیرزوا كلام در تنؤم اریز . زلک مزال

 . راتم در لکی زلک مزال هنس هقشل ندهبلحم هسرزوا

 هدهلګ هدینآ یهنع زرت كنوب هکیدلیلد هسیا ردتقم 6"
 دریک اد

 نانلو هدندب عدوتسم الثم اریز,یدلیند اهن احرش ۵



  i ateےک ۳

 بولک مزال یدر ی كنها لوا انبع هسل وا دساک هثآ

 مرتسا یلدب مالآ هلغل وا دساک ها و دم یحاص هسخو

 بقا عدوم هدبولوا هیدقت تاو الثم همیدو یتح , مهد
 عدوم هسل دیا علم یلواد كل هرو نص ماوف هدنامز ر یملدلوا

 مکه تن . نمهیلبا بلط ییمضت هید دعا لادیتسا نکی جار
 تافتلا هسد مرر و یلثم بومرواسع ی هعردو عدوتس»

 عدوتسم الثم . ردر وح کمر و اننع هحنل وا دوحوم تونعلوا

 كج هر و هعدومیلاتما كنا فقوتلاب یرانوتلآ هعیدو یهدندب

 یقح کما بلط ی هعیدو نبع و :A كعدوم هدفدلوا

 دوق هرزوا ینیدنلوا رکذ هدنحرش هدام ۲۵۳ ارز . ردراو
 ..ردیا نامت هلا ناست هدناناما

 كعدوتسمو یلط كعدوم

 یراکنا

 رب هل وا هنسودنک عدوتسم هدک دتسا تلط عدوم یهعیدو

 كعدوتسم نيعلا عم زوس ها راکنا یغیدن وا عاديا لام

 لوکن ندنیع عدوتسم هدلاح و . قاب هبهدام « ۷۸ » ۰ رولوا

 هسلوا كجهدیا هینب ةماقا عدوم یک یجلک مزال نامض ها
 . قاب هبهدام ٩۰۱ .رولک مزال نامض هنب

 هدقدنل وا فالتخا هدنفصوو هدنرادقهو هدنتمف كن هعلدو

 اک مکه تن قا هب هدام « ۰ ردکعد رتسم هز وس
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REEضد هدع هدیودنا عادا قدنص زا  

 واحد رباصف ا هلوقم وش ,هدقدنص نوک ذم هدنکیدتیا

ETNروک ذم اشا هلوقموا یو یوعد  TEE 

 لب . زلک مزال نی اب نامض هب هنسک وا هسید ملي یتیدنلوب
 كنهنسک وا دوخاب ینکیدتبا عادیا ابشا هلوقموا هسمیک لوا
 .. رولک مزال یملیا اعدا ینکیدلیا مییضتو كالہتسا

 ۱ رز رب عا 00 085 رد همممنک اک
 هداز ردفوش هراب عدوم ارخّوم هدبودیا عاديا هراب قرهبماس

 ردقوش هکر کم GRAY یشر هعدوتسم هشا اعدا ود یدیا

 تنابخ هلهچو وش دوخاب عییضت ند یهدیز لوا یدیا هدایز ۰
 E ضف یهعلد و عدوتسم . هديا اعدا ود هلدیشملبا

 عدوتسم هستبا اعدا ینکودبا بذاک هدنرارقا وش هرکصندزارقا

 . قاب ههدام « ۰۰ رو وا فیلم

 فلت اب ینکیدتا در كعدوتسم

  یساعدا یشدل وا

 دعت الاب هدندب دوخاب یک دا در ین هعلدو عدوتسم

 . رونلوا قیدصت هلشع هسا اعدا یغیدلوا فلت صه الو

 هنشراو هدقدلوا توف ندعا نامو . قاب ههدام

 . نهی ریو نیک
 یفرصم و یتفلک یعب یتوم ك زا نهعیدو (ملست و درو



۷ 

 ر هکرد هدعاق ارز . قاب ه هدام ۷ 1 . رولوا دن اع هعدوم

 یسهداعاو در كلام لوا هسا نوحایتهفنم یک كلام

Eرد رک ک ها تبار هحنمکح هدام ۸5ن وح .رولوادناع  : 

 هلتهح ینیدلوا نوحایتعفنم كعدوم ىضف كنهعادو هتشاا

 داراعتسم یک ییدلوا در اف هعدوم یدر تؤم ءان هه هدعاق وش

E CN 
 هرزوا ییدسشل وا گرو هدهدام ۸۳۰ یدر تنّوم E یم

 .رولوا دا ه ریعتسس#

 عرفتم هنیرزوا هدعاق وش رلهدام ۸٩۰ و ۵۹۵ و 6

 كنهر هرزوا ینیدنلوا رک د هدنحرش هدام ۳ یک یفیدلوا

 عرف هسرزوا هدعاق و یحد یسلوا ا یدر تن ّوم

 . ردنا

 بوبدریوب روتک اک نوکو هعیو هعدوتسم ع,دوم هلتهجوب
 نوکیسادرفبوبمروتک نوکلوا هدلاحکءدیدکی یخد عدوتسم
 عدوتسم اریز . زاك مزال نامض هسلوا فلت ربصقت الو دعتالب

 ندناکم ر هسخو بولوا ترابع ندهبلجم نالک مزال هتیرزوا

  هشذافا هلغلوا عربت یسعد ی ندنشدلوا له هن اکم ۳

 هل دیا راجا

 بلط) ندعدوتسم یهمیدو یلوسر اب یلیکواب ( عدومو إل
 هدیویمریو) نکیا ردتقم هکمریو هرانوب (عدوتسم هدکدتیا
 رح (.رولوا نماضژ هاغلوایدعت (هسل وا حیاضا فلت هعادو
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 ۱ تك ۱ سه هدیزوص یدمر و تلطلادعت یی هدردق ویو "
 وا یر ندنامض هکدمنا هداعاو در الاس هنحاص یهعیدو

 .قاتهنح رش هدام ۰ مکه تن

 رولوا ولرد چ وا هعلدو بلاط

 .رولسهلوا ولرد چوا هعیدو باط «هصالخ

 كعدوتسم هدردق و .ردنسعا بلط كعدوم تاذلا ۱

 هدنروص ینبدلوا فلت هدی وا در بوک مزال یتسملبا در

 عدوتسم هدک دتنابلط یهعیدو عدوم هلتهج و .رولوا نماض

 عدوم هسرزوا یسد « ردق و مرادتفا کما راضحا یدمش»

 همیدو دقع هسیا شمتک بوغارب هلیساضر هستک بوغارب
 هسل وا فلت هعلدو هرکصندنوت ندنغحهلوا شلدیا اشنا اددحم

 هسنک بوغارب قرهبلوا یساضراما رک هزال ناض هعدوتسم

 . رولوا نماض عدوتسم

 هخلوا لکو كعدوم ندیا بلط یهعیدو هکر دقوش

 هدلاح سه هاغمالوا یتنوذام هر هعاد ودّقع یاغنا كموقصلكو

 رگ رولک مزال نامض

 ندنارادهصح تآ رب نالوالرتشم هدننب هسمک یا میکهتن

 هرزوا كعا عافتا هدنش ون یدنک رکد هلغملوب هدد یر

 هسل وا فلت هدد توسر و نکیا رد قم کمر و هدب وشسا

 .رولس هر دنا نامضت یتسهصح
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  ۲ ۰ردیسلبا بلط كااكو كعدوم .

 39 رولک مزال یسملبا در كعد وتسم ید هدنروص و دو

 . رولوا نماض هسل وا فلت هدندب بولنا

 ندکدید رو هع راکتعدخ یهعبدو هعدوتسم عدوم الثم

 ی بلط ی هعیدو لوا ندعدوسم راکتم دخ 4

 . رولوا نماض هسلوا فلت هدیوسر و هدلاح

 هعفد اک | ات هکردللوا تبات هلبا هن یتلاکو كلکو طقف

 هدبوشوا تبا هللا هش یتلاکو اما . نوسلوا روح عدوتسم

 همنلسآ 6 عدوتسم هسرولوا تبا هللا ینادصت كعوتسم

 كنهسمک نانلو هدنساعدا اد و عدوتسه یک ینیدلوا روس

 هسا بیذکت اب توکس بوبا بیذکت اب قیدصت یتلاکو
 نماضهسل وا فلت هدب ومر د هدلاحو هلغمالوارونحم هدر یوالا

 . راتم در 1۹۹9 زالوا

 ضقق ندننناح عدوم بولک هعوتسم هسمیک رب هصالخ
 كنهسمک لوا ید عدوتسم و ناس یکودا لکو هب هعلد و

 هلا در هموق ص لکو هلس هسا قیدصت راک دف تلاکو

 . راتش در زامهل وا صا

 ربج هليا عفد هستيا توکس اب بیذکت یتلاکو مکهش
 1 یک ینج هسهنلوا

 ینیدلوا لیکو ندنفرط نیاد هنید ضبق هسمیک رب نکل
 قیدصت یلاکو یخدنودم بودیا بلط ندنودم ید هلبناب

۷ 



 تم ۷ س

 .رونل واربجاکو نویدم یی .رولک مزال یسملیانیدیاشا هستیا
 یدنک یرارقا هلیحووش یهدنیدكنودم هک ردوش قرف

 لربغ رارقا هدهعیدو اما بولوا حبح هلغلوا رارقا هدنکلم

 . زالوا حییح یرارقا هلغملوب هدنکلم

 ةينيلا لبقت الو اصخ ربصیال لامارکنا و ةلاكول ابرقا ولو
 ركنا و لامل ارقا ولو ةلاكولا ىلع ةينبلا عقت ناالا لالا ىلع

 فاحلا ذا ةلاكوب رلعلا ىلع بولطلا ليكولا فلحمال ةلاكولا -

 ایصخ رصبرف هلاکو تس لذا حصت مو هحیح ىوعد ىلع بترتب

 ةضبخ ىنا دنع لش لاملاو ةلاكولا ىلع ةبننلا تماق اذا الا

 ا عیب ها یا شف لک وفا لع ءا
 فا رخ ق ات وز

 مهسا رردنوک یتسیغتق ندملیکو وا مولعم عدوم كاذک
 هدلاح ییدتسا ی هعلدو یسیرب ندرللکو هدیود رو اک | یهعیدو

 E ندا بلط هبد کج هديا اطعاهلکو رکید ۱

 هدکدتیابلط ی هعیدو ی یکواب عدوماریز .رولوا نماضهمل واعیاض

 .زاعلو یماضرهنسعا كاسما ی هعلدو كعد وتسم تر یر

 . رهن ال عمترونآ وادعهمید ودقعخسف ندنف رطعدومروک ذمبلطو

 . ردنسعا بلط كنلوسر كعدوم ۳

 كعدوتسم هحنلوا تبا یتلاسر كلوسر یخد هدنروصو

 هعدوم تاذلاب عدوتسم يتح بولک مزال یسلیا در کا



 ترم
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es Ê تا MN 
 هسل وا فلت هدندبهعادوهدهسمر و هم وقص لوسر هيد مکجهربو

 . راتم در ةلمکت رولوا نماض

 لوسر دوخاب راکنا یتلاسر كناد موسر عدوتسم اما

 هلکمامهدیا تاشا یتلاسر هدوا هدهنشا ناس یک اک ی دلوا

 . روزلا لحما نم زالوا نماض هسمر و

 نج مک یتمالع رب هوش اکس» هعوتسم « عدوم مک هتن
 هلبوا هعدوتسم صخش رب هدیود رو ین هعلدو اک | هسرر و

 یهعیدو هلتهح یکدم ا قیدصت عوتسم هلکمر و ربخ یتهالع رب

 و كعدوم هک راح ارز : از هال نامض هسرو

 هک رکم .یورفشا هرو رخ یتمالع ر هوا CN هقشل

 هدیا تاسا موق ص صخش یکدودبا تاغدوم تهالع ورک دم

 . ةلئسلا لبصفت هفو راتحم در ٌهلمکت

 مدر و هلوسر كعدوتسم

 یسد

 1# ی هعلدو یدلک كلوسر كس » هعدوم عدونسم

 راکنا کوا یلوسر یدنک كنا عدوم هدیود» مدررو

 .رر ونا هعدوم الاو .امذ هسردیا تاب عدوتسم هدکدتا

 هسردیا نام اما بولوا تا بلان ھر هسردیا dK ند

 یتلاسر كلوسر عوتسم و . رولوا نماض یهعیدو عدوتسم
1 



a hk 

 تعجا ص هلو ر هلش یتدلوا نماض هسلا فلنا قلدصت

 رکذلا ینا قحا . نمهریدتبا نمضت هموقم لوسر یی
 . رر دتا نمضآ هدنروص حوا

 لوسر یی بیذکت یلوسر عدوتسم « یلوا تروص

 عدوتسم هسررپو هلوسر لوا یهعیدو ریارب هليا یتیدلوا
 .ردبا عوجر هلوسر لوا نامضل ادعع ید

 رهيا قیدصتو بیذکت یلوسر عدوتسم « هینا تروص
 هلوسر لوا ید عدوتسم هسرریو هلوسر لوا یهعیدو

 . ردیا عوجر

 عدوم ین قیدصت یلوسر لوا عدوتسم « هلا تروص

 راکنا عدوم دیاش ربارب هلینابب یتعیدلوا شلردنوک ندنفرط
 هلوسر لوا هک ا رر دتا نامضآ هتسودنک هلرب

 عوجر هلوسر لوا هنی هسیا رايا طرش ینکجهریدتبا نیمضت
 . حاضیا و لیصقت هیفو راتح در ةلمكت ردیا

 ندهعئدو در عدوتسه

 عانتما هدهاتسم يا

 رولیبهدیا

 .رولسهدیا عانتما هدهلئسم یباندهعرد و درعدوتسم (طقف)

AEیونعم ا یس زج ندهعیدو در عدوتسم وا  

 . رولسهدنا عانتما نددر هسا رولوا زجاع هلا



 دجج

 ( قمم وب هدلم قازوا همیدو هدبلط نيح ال « یسح زج
 نده عدوتسم هلم وا هنتف تقو بلط تفو یونعم زحو

 ققروق ندنلام وللثم قلوا نوفدم هلسلام یدنک هعیدو ا

 ندهروک ذم راذعا یی ( بویمهریو یثان ندرذع رب یک

 همیدو هرکصندنآ بویمریو هدیواوا زجاع ندکمریو یالوط
 ( زلک مزال نامض هدلاطوا هسیا شلوا میاض اب فلت و هدندب
 وار همت

 هل | ماط هدلط یتسهملدو هعلدو تحاص « هنا هلئسم

 . رولسهدیا عانتما نددر عدوتسم

 قمروا هنر, عدوم هدب و وا جیلف الثم هعیدو هلتهح وب

 عدوم ,زولسهدیا عانتما نداطعا عدوتسم هسنسا یحیلف هرز وا

 عافتنا هلحابم هجو هلکرت یار قمروا هنیرپ هلحیلق

 هدعانتما ندهعئدو در عدوتسم كد هحل وا مولعم یحهدا

 دوخا كح هدیا یمعافتنا هلحانم هجو یتح . رولسهدیا ماود

 درهنب هساب اتلشعدوتسم هدو ثكحهروایمهس رب هلهح و لوا یار

 . راتص در KE ردا عاتتما ندهعندو

 دوخاو هنفیدلآ یفجالا ندنجوز نداق رب هلتهج و هنب

 میظنت دنس رب نايم ین را قا راد هنشدلوا كنحوز لام نالف

 كلر و هنحوژ ندشوف هدهرص یبدلهتسخ بودنا

 رو خب هدیودیا عاديا هصخش رب یدنس روک ذم هرزوا
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 عانتما ندهداعا ه هحوز نالوا هعدوم نزرسقلوا ینذا هارو نم

 ۰ رولس هدیا

 یخفان كعدوتسم

 رر و ندا عدوتسم O بلط ی هعیدو « عدوم

 ریصه الو دعت الب كيهعادو عدوتسم هدعب هدیوند لا نراب اب

 ینیدلوا عياض اب فلتتقوت هدکدسا اعدایتیدلوا عیاض اب فلت

 مهدرو نیا اب لآ ن.راب ووا 1 هی ندعدوتسم

 مزال ناض هسیا رلیوس ینیدلوا عیاض .هرکص ندنرارقا وید
 ناب یفیدلوا فلت لوا نا اما , ردقو صفات ارز , رک

 تقولوا یسعد لا نيرا اریز . رولک مزال نامض هسپا رابا

 یدل وا عياض ارخّوم بولوا رارقا یغیدلوا دوجوم كنهعیدو

 , راتم در هایت ردصفان یسکید

 راکنا عدوتسه گواه بلط ینهعیدو « عدوم و

 هني هماقا هنکیدتنا هداعا روک ذملا راکنالادم هرکصندکدتا
 ةهماقا هنکیدتیا هداعا راکنالا لبق مکهتن . رونلوا لوبق هستی
 هسیا لیوأت وید مدنونوا اب مدتبا اطخ هدمراکنا هدیودبا هلم

 . رونلوا لوبق هن
 اکب نس عدوتسم هدنکیدشیا بلط یبهمیدو « عدوم اما



 سد ۳۵ قسم

 لدتا عاديا اکب توا هرکضندکدید ادعا عادبا یش رب الصا

 ودیدل وا فلت ریصق ال ودعتالب هدمدب اب مدتادر اکسنکل یدبا

 ردقوب كئيشرب چیه هدنب كنس قحن | ,زاملوالوق هستیا اعدا

 لوق هستي اعدا قلت اب یدر هنحاصروک ذمهچ ورب هرکصن دکدید

 هذیدب عدوتسم هعلد و فاتل ادعا دوخاب درلادعل ایز . رونلوا

 . ردقداص هدنزوس ر نود عدوت سم ندنفح هل وا

 ندک دا A هماقا عدوم کما راکنا یهعیدو « عوتسو

 هني هلبب هستیا تابثا عدالاب یفیدللوا میاض عدوتسم

 كاله بولوا نکا تداهش کاله دوش ارز ء رولوا ن

 هدنروصو هکر دل متع هکاله دوج ا لبق هکهلیوش ردقلاعم ا
 هدر دق وډ هک ردلمتحم هک اله داوحیح ا دعو ردقو نامض

 باجنا یامض ررقت کاله كن ومضم کنوح . ردراو نامض

 ندنامض عوقو هدلاحو .زملبا اضتقا یامض طوقس هسخو ردیا

 هسلا هللا تش بولوا كعد شلوا عفاو كش هدنطوقس هرکص

 . ةعيدولا ىف اعیولطق زالوا لئاز نقب

 چ هدام ۷۹۵ ی

 ردتقم هظفح ٩ ( دوخاب تاذلاب ییهمیدو « عدوتسم إل
 4( .ردبا ملساو دراز هعدوم ینعل هتسودنک س ( هلاینما ل ۲

 هلسسما اک هحیزمکح هدام ۷۸۰ ییههادو عدوتسم ارز



 و

 .ردزناح ید یدر هل د ك یک یغیدلوا راح یظفح

 هظفح ی هعیدو عوتسم ارز . یدلد ردتقم طفح ۱

 فلت هدندب موق ص ییفص هدیودنا در هللا ریغص نابلوا ردتقم

 . رولک مزال نامض هعدوتسم هسلوا

 هکرواشالک | هلسهلوا رک ذ قرهلوا قلطم یظفل ینما ۲

 مکه تن .ردلکد طرشینسلوا هدنلایع كعدوتسم كموقم نیما
 . یدنلوا لصف هدنح رش هدام ۰

 تولواصالخ ندا سم هدا در هلهجو وش عدوتسم

 عدوتسم هدقدناوا طبض قاقحتسالاب هعیدو هرکصادنو یتح

 كعدوم «عدوتسم طقف .زالوا نماضو لّوسم وشراق هقحتسم

 ه رکصن دقدن] وا فلت هدلوسر دب هدیور و هلوسر ی هبدو هلل صا

 هسرایدو هعدوم هسرابد .ردربګ موق ض قحتسم هسقح قحتسم

 قاب هوا 4۱ و ر ردتا نمضت هلوسر
 ییما یهعیدو عدوتسم 5 روش یبس كنسملسد ما

 هسلوا فلت لوصولالق هدیودبا در هلا هسمک رب نالوا

 لاسرا هلبانالف نایلوا ميما عدوتسم هدردقتوب بولوا نماض
 هسردیا رارفا یلوصو عدوم و اعدا ود یدلوبلوصو مدتا

 رولک مزال نایض. بّولوا كنعدوم زوس هدکدتا راکنا اهف
 ,قاب هنحرش هدام ۷۸۵۰ هدا تاما یلوصو عدوتسم هکرکم
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 هعلدو در تروص

 هسخوب تولوا ترابع ندهملحم یهعیدو یدر كعدوتسم

 هدام یئدلوا روح هلق ا كعد وم یهعیدو عدوتسم

 . یدیشفلوا حاضیا هدنحرش هّقآ

 یغب ینحهلل وا در هملک هعاذ و هدهلم .یدلسد هعدوم ۳

 هدمه هعدوم مه دوخا یئیدلوا مزال كلدا در هعدوم تاذلا

 هلع ءانب . ردشمائدیا ناس یودیا را در هرانانلو هدنلابع

 لوق یا هدهلتسم و هک دا وش .رونلوا تردام هنحاضرا كنو

 . ردراو

 هعیدو ینعل .ردمزال كلدبا در هعدوم تاذلاب «لوا لوق

 در هعدوم تاذلا بوشوا سقم ههدام ۸۲۹ ینعب هراعتسم

 هدنعضوم رب كنباتک ید رحم بحاص هکرولک مزال كلدپا

 هد در هنلابع اب هللّریم كعدوم هک ردشعد كردبا حیجرت ینو

 یساضر هددر و كعدوم هدنروصو و .ردشمالوا یراح فرع

 عدوم یدیا هساوا یساضر هدر هرانوب رکا نوچ ردقو

 یحاص نلل وصفلا عماح .یدیا أ عاديا هعدوتسموب ینهعادو

 هقفلا یهاوج . ردشملیا حیحرت یلوقوب هلیسهرابع «یتشهب و»

 . ردشلدیا لوبق لوق وب یخد هدیاتک ما
 هدلابع كن هدیولدبادر هکلامو هعدوم تاذلاب «یااتلوق

 هصالخ هروک هنلف لر هکر دزتاح كلدبا در یخد هنالو
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 . ردشملیا حیبجرت یلوق و هلبلوق هیلع یوتفلاو ید ینحاض
 .یدشعل وا رکد ید هدنحرش هدام ۶ مکه تن

 لاسراو درزا هنحاص (ملبا یبماژ یهعیدو عدوتسم (وژ
 هعیدو# نیدمراو هنحاص ینعب (لوصولالق هدنروص ییدتنا

 عدوتسم (هسلوا عیاضام فلت هدندزت نیما (ریصقتالو دعتالب

 .راتدرهامکت قابهبهدام ٩۱ (.زلکمزال نامض هنیرب ندنیماو

 یدر هلا ینما اب تاذلاب كعدوتسم

 یراکنا كعدومو یساعدا

 مدا در اکس هللا نالف مما اب مدنک یهمیدو عدوتسم

 زوس هچنمکح هدام ۱۷۷۵ ها راکنا عدوم هدلاح ییدید

 کءدنوب نکیا هنیرزوا ینن ادبا نیم بولوا كعدوتسم ناملاعم

 هنحاص ینهعیدو عدوتسم ههلیوش .رولوا هنیرزوا تابا نیم
 هسردیا نی هنفیدلوافّلت ریصقت الو دعتالب هدندب اب هنکیدتادر

 . رولوا یرب
 دءلالب دوخاب خاک دنا در هعدوم ییهعیدو عدوتسم طرف

 توف ندا نا هرکصندکدتبا ادا ینفیدلوا فلت یصقت الو
 . قاب هحرشو ههدام ۸۰۱» .زلردتیا نع هراو هدقدلوا

 بلطندعدوتسم ی هعادو یراو هک !تاف و عدوم م هتن

 اعدا یکیدتا در هیصو هافو دعل اب هعدوم هدننایح هدکدتا

 . رولوا كعدوتسم نیما عم زوس هبا
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 ب هدام ۷۹5 =

 هب هسمیکر رکید (ینرللام كرتشم هسمکر هدایزا «یکیا)
 رضاحینمی (هدبولک یسیرب ندرلکی رش لوا هرکصندکدتیا عاديا
 تیدوقنم دوصقم ندبایغ یهدنوب ( تاغ هلرخآ ) هدیولوا
 ندا ۱ هعاد و هدکدتنابلط ندعدوتسم ینسهصح) رداکد

 نماما ‹ وب (.ررو هود یش كنآ عدوتسم هسا

 هروکهمظعا ماما .ردشملبا رابتخا لوق و هلحم بولوا یهذم
 عدوتسم هکر دیک مکح قید هرقف ید مکح و

 هربغ كلم اطعا هلهجو و هلغمالوا كلام همسق یرتشم لام

 . ردی دعا

 هعدوتسم كنسودنک هصاخایرضاح هکردوش یلیلد كنيماما

 یتسهصح كنآ هدوا هلفلوا هدکعا بلط یتسهصح ییدریو

 هرزوا ییدد وا 3 هدهدام ۷ 2 هت . ردروسص کمرو

 ءدناغ كتب یو یه ندنلنانلوت اراد دک شم تایل

 یب رولدا دعا دخ یدنک نزاو ندا كن ا و

 هسال و هدند كعدوم كرتشم لامر نالوا ندنابلثم هلهحو و

 عدوتسم یک یجهلسهلا ینسهصح هدنبایغ كنآ رکید كراشم

 مکع یسکرتشم نيد .رولوا یتح هغلآ هني هسیا روناوب هدندی
 ردنشعلوب روک ذم هدددام ۰ کوسا ررجم هح ورب



0 

 ماما هک رولشالکآ ندهفآ ءرقف هاسهرقف وش كن هلحم

 هسخو بولوا هدنابلثم فالتخا وش یهدننب نیماما هلا مظعا

 هدنابمیق روکذم فالتخا اشم ضعب اعقاو . ردلکد هدنایمیق

 ,ردطق یرعوط و هدهسا ا رک د یکودبا یراح ید

 لوف کا يهدهدامو هاهحو ینیدنلوا تراشا ید احرش

 هب مکح هسلا رولوا هک ترد ۱ چرا بولوا یزارتحا

 یسکیا اب یسیرب بولوا هسمک وا دوما هکهیوش .ردهلبوب

 یرلهصح ندهعیدو نالوا ندنابلثم هدشبایغ كلرکید كرهلک

 هک اح كيرش ندا بلط ینتسهصح هلهجو ویو . رازولیپهلآ
ENردا صا هعدوتسم هلسمر و یتسهصح < هس | . 

 زج وا هدیوریو هعیدو رب ندنایلث همدا ۲ هتک چوا یتح
 ندکدّساهش ود همریو هزر, ینهعدو هثدلوا عمتحمورضاح

 هفسوب ین اماما هسلآ ندعدوتسم یتسهصح هدیولکیر زکلا ا

 . هبناخ زلک مزال نامض هعدوتسم هروک

 ندرلعدوم ددعتم ندهعیدو نالوا ندنابلثم

 دلا یسەصح سر

 ماکحا ی هدر دشت

 عدوم عدوتسم هلهجو ور رک هرقف كيهدام وب

 كضراق هصحروکذم هرکصن دکدتسا ملست EF ینسهصح ل مضاح



 بس ۷۲۱ —

 ید تولوا دناع هنسودنک هصاطسا یراسخ هسلوا فات هدندب

 توت انا ین هصح یکه دندی عدوتسم هدنعل دلوا رضاح عدوم

 . نمهدیاتکراشم کوب عدومنالواشلآ یتسهصح هلو اكر دیا ذخا

 ندکدتبا ملستو عفد هعدوم ندیا بلط یتسهصح عدوتسم اما

 قرهلوافات صه الو دعتالب هدندب عدوتسم هصح د ل

 یآ مکح هروک هفسوینا ماما هجنلوارضاح باغ كيرش هدعب

 هسیارولوا هلبا ؟اح مکحملستو عفد وش هکه وش .ردیا نابرج

 رک او . زلک مزال نا هبهسمک بولاق هضباق هصح ینیدلآ

 هسراید بولوا ريخ هدقدلوا رضاح بئاغ هسیا کاج ا مکح الب

 یفصت كنهصح یدل ا ینعع ت راشم هضراق هدهصح ییبدل ا

 .ردتنا نیمضآ هعدوتسم یتسهصح هسراید .رلبا ذخا ندضناق

 عدوتسم هدر دقت و .رولواشلوا یمانتسم كنهدام ۵٩۱۶ هدو

 .راتشدر "هلمکت ردیا عوجر هضباق هلبا رادقم یفیدلوا نماض

 هدنسنکنا یسلوا هسمکچیا الثم كعدوم هکر دشع دیوج
 هل رلعا عاديا هعد وتسم اعم هدسیلگنا قرهلوا لماح یهعیدو

 هعدوتسم یهعلدو یسیر زکلا ندهسمک یبا اما بولوا لصاح

 کا ا رضاح هدنعادیا ناح كنيروا هدکدتبا عاديا

 الثم یسیروا هکر اح ارز . زما اضتقا یتسلوا كىرشاەدەعدو

 . یہا هلوا دهاش

 صحت هاوار دم ترو وک ین عدم

 لماح یسرب زکلا ندنشک کا یهعیدو الت ار: یهو



— ۲۷۲۷۷ — 

 اکس بولوا كزمیکیا لام وب» هعدوتسم یشک ییا لوا بولوا
 هدنروصیرلکدتسا مات هد هزرودبا اطعا هرزواقلوا هعادو

 . دولوا شلوا یشک ییا عدوم یغد

 ینسهصح كنآ عدوتسم (هسیا ندنابمیق رک |) هعید (وإل

 . رولوا نماض هحنلوا فلت هسیا ررو ( نمهربو ]ل هتسودنک

 کاخ هدکدتا باط ینتسهصح هعحارلاب دیک رضاح ی

 ثكهعئدو یر ندرلعدوم ودیا کلنو . مەديا مکح هللسمر و

 هدعادیا تقو كنشادقرآ دوخاب هنفیدلوا كنسودنک یسک
 هنکیدلبا رارقا یکودبا كنسودنک یسلک كنهعیدو روک ذم .

 .زاعلوا لوف هسلوا كحهدیا هس هماقا

 هنعدوتسم دحا كتسهصح هج وا یثم هعادو

 یلریو هدقالوا یم نکیا راح یسرو

 ردهن قرف یهدنراتب دویلوا راج
 هدرلهدام ۱۱۸ و ۱۱۷ هک ردوش قرف هدننب یتمیق هلبلثم

 EE رارفا لس دوزوا و کد

 نوکر اش انب کرتشملام کهدندبینب هبهلدابمكعدوتسم بولوا
 . هرب و ی یمق هاغم ال وا یتنوذأم همست

 ندهسمک کیا اریز . یدلنید ین رللام كرتشم هدلاثم وب

 عاديا هصخش رب يرهلوا هقشب هقشب یلام یدنک یرب یه



 و

 غدوتسم هوا یاد یدنک بوک یر کش و دا

 هنسلحم رب درج هد یکتا بواوا روح هکْعا هدامآ و در

 نهبید مرو هشدلوا رضاح یرکد هلتهح یراکدتا عاديا

OL 

 چ هدام ۷۹۷ قوس

 (.ردربتعم عادياناکم هدمیلست) و در هنحاص (یهعیدو)

 ۷۵۹6 نالک مال هنیرزوا عدوتسمو .هبقلوب یتؤمو لمح هکولو
N Eیسدنوا کده  Aتزاوا  

 ماست یی .ردلکد لاصیاو لقا هناکم رکید ندناکم رب هسخوب
 .ردیا ققح هلا هبلخم

 یار ۽ هدلوساسا عاتم نانلوا عادیا هدلوسناتسا اثم ]و

 هلا لش هب 4 هردا ز هسخو ۽ . رونلوا ژ هیلخت ( ملست إل

 ارز ( .زامهلوا ربج هعدوتسم هرزو## كما میلست هد اروا
 قلوا داع هعدوتسم در توم هسلدیا ريج همنلست هده ردا

 تؤم هرزوا یییدنلوا ناب هدهدام ۷۹6 هکوللاح . رولک مزال

 ارت ای هعدوم در

 کما ذخا هدعادپا ناکم ییهمیدو عدوم «مالک ٌهصالخ

 دور هوش هدر ندهند هکر تس .ودروب
 هل هح و هدام ۱ هنگ دیش یوعد ود رو 21 ردراو



— ۲۲۵ — 
 0 ر وهب هسمکلواهرزوا ثمر ونک هب هک اح سلخ ی هعبدوروکدم

Eرا ی ای کلم هو .زویراسا  
 زالو راخا ههتسم والا راعا

 . ردقلطم یسلوا یتعم كعادیا ناکم هدنمنلسا كن هعلدو

 .نوسلوا كرکو نوسلوا جاتح هتنّومو لمح كرك هعیدو ین

 هعلدو نوتلا ىلا هدلومناتسا رک کیو و الاثم

 غلبم عدوم هدنررلکدشل رب هدهنردا هديسيکیا ارخؤه هدیوریو

 هعدوتسم وند هلا لست اک بوروتک ندلوبناتسا یروب نف
 9 بولک هلورناتسا ندهنردا عدوم کنوح يدنا جا

 بورو ینسهراب هتسوب بوبتسا هل وتکم دوځاب هلق هبهنردا

 ۱۳9و و یولوا قرن هاتف تولوا روت کھ دوت
 . ردعونع هحنمکح هدام

 چک هدام ۷۹۸ عج

 عفانم ناو دلوتم ندهعلدو یعب ( یفانم كنهعیدو و

 كعدوم یی كنحاص هروک ذم عفانم اریز ( . ردکنحاص

 یسروآ كناوح نالوا تناما هلتهجو . او كنكلم

 كناوح نالوا هعلدو یک یتیدلوا 3 هنحاص کوو یدوسو

 لصاحرادقمرب ندنشیع كنهجتابو غاب نانلوب هعیدو اب ندندوس
 هلغملوا فوخ ندنسلزو ینعب ندنداسف هدیولوا عمتخو



 ۳ vio رب

aرولوا ن  . 

 ندنداسف كيهعیدو دناوزو عفانم

 مکح هدقدنلوا فوخ

 . ردیا تمجام هک اح عدوتسنم هجنلوا بثاغ یحاصو
 6٩۱ ۰ زلک مزال نامض هدلاحوا هدقدناص هل صا كک اتو

 هدرهش رک | هدقدناص یضاقلاا الب عدوتسم اما . قاب هبهدام

 :دعضوم رولوا نک كعا تفجایم هک اح داسفلا لبق دوخاب
 قعلو هدهزاغم طقف . قاب هبهدام ٩٩ .رولوا نماض هنب هسیا

 هستیا عسب هلغمالوا نکم كملبا تعجام هک اح داسفلالق ۳

 نالوا عونم راترورض هحنمکح هدام ۲۱ ارز . رولوا زناح

 رالی حام یرابش
 هلنمروط هدیویعاص یداوز روک ذم عدوتسم كلذ مم

 هدهعلدو لصا هل-هحو ییدلوا زر هدهدام ۷۸۵ هسلزو

 هم ع ۰. زک مزال نایخ ند هلن یک یدک مزال نامض.

 هک نوساوا ےل رکو نوسل وا نکم كرك كما تعحا ص

 . .راتعدر

 عفانم نایلوا داع هعدوم

 ندهعیدو دوصقم ندعفانم هرزوا ینبدبل وا كدا اح رش

۱ 



 هعد وم عفانم نالوا دلوتم ندهعدو اما .ردعفانم نالوا دلوتم

Eیامنالوا هعبدو عدوتسم هک هاب وش .یک راجما لدب .زالوا  

 ترجا وش هدقدلا یترجا رامالا هرخآ عدولا نذا الب
 هدام 6۷۰ ۰ نعهدیا هلخادم عدوم بولوا کلم كعدوتسم

 . هدهسلا زالوا سط ید هعدوتسم رده یه . قاب هنحرش

 ذاا هبامرس یدوقن نالوا همیدو هدندب عدوتسم مکه تن

 یراک هست اراک رادقمر كردیا حایراو لامعا عدولایماالب هليا

 عدوتسمو . ضەديا هلخادم E1 عدوم تولوا ا هعد وئسه

 .رولوا نماض هعدوم یهعیدو نانلوب ام سار را

 O e هدام ۷۵۹۵ تب

 كنهسیدو یتعب كنآ ( هدیولوا باغ همیدو بحاص ]
 دا شل مک لالژا او یمهقش هبرزوا ٩ كيتحابص
 ندنسهما نالوا هعدو الثم كموقرح باغ یب (یتعجام

 6 هتنرزوا رز یسملیا بلط یتسلدیا ردفا هقف نوحیسودنک

 یشدنلو یسهعیدو هدندزت یدنک كموقم باغ عدوتسم

 ندیا باجا ی ەق هرز وا عدوم نالوا باغ نوا یعدمو

 هنسهعو رشم لوصا ین هقفن بلاطیغد (6 اح) هسردیارارقایبس

 لول هرکص ندکدسا ذخا لالاب لیفک ندنآ و فیلم اقفوت

 تلهسلاو یادش و هيرا دوخا (ندنسها نالوا هعاد و كساغ



1 O U POR 
۳ 5. 2 1۷ ۰. ۳ 1 Ea 

۷۷۷ ۱ 
 هب هسمک لوا) ندنلامرکید ناو هعدو و ll هب هقه 8

 اطعا نذاوحا هعدوتسم هرزوا تما فرص هناسک نالوا

 دوخا 6 نده ا نالوا هعدو هدندب ودنک عدوتسم هدک دتا )

 فا هنس همه كنهسمک لوا 3 ندکلهسلاو یادش و هب رآ

 ( . زاک مزال نامض هستی و اطعاو

 باوجو لآ وس

 هقف اح هنرزوا كن | ندنلام و كعدوم و

 هدام ۱۸۳۰ هاو تولوا مکح هنملع باغ هدکدتبا رد

 ید اضقلالق هّقف ا هښرزوا عدوم < باوج

 د همتا لنس یک و ا ا یک او و
 .ردلکد یشر هقش ندهناعا

 هفت رفس EY j دوصقم ندنساف یهدارو 6 باف ۱

 نالواقازوازآ ندهفاسمرفس تدم اما .ردهسمکنانلو قازوا

 یخ هلوا لبه یراضحا هک اعزاوضح تا و تمجايم هعدوم



= ۲۲۸ 

 رحم زامهللوا ردها هقش ندهعلدو هدنابع كنو هلتهج

 رم الاعم و

 هسردیا رارفا یبس ندا باجا ی هقف و یهعادو ۲

 ام ین لکو ارز یدل
 رارقا یهعادو الثم عدوتسم یسملس هل وا رده هّمف ندلام

 هدریدقت ییدعارارقا ییهعیدو بولوا طورشم هلیطرش یسعا
 كصخش نانو هقف بلاط کی لک مزال نام هعدوتسم

 تم ی O O o ناب دیتا
 ا یا سا شیوا قسم
 . ردط رش

 الثم یشک نانلو هقف بلاط «ینیلح كنهقف بلاط ۳

 مزال قعلوا ردقش هقف هدقدلوا یسهحوز ثكعدوم باغ

 SS هنفیدقار هقف ڭا یحوز متکی

 كساخ الثم هقف بلاط یک یجهبرو نیم هنغیدملوب هزشان

 یردپ باق ورشم هجورب یخد هدنروص یفیداوآ یغوا
SEتلطالاب نع و هکر یلب رب و نا هنغدمارب هقول  » > 

 كنهلعیدرد قاتم بولوا یرب ندننع شب نالبریو ندنفرط
 .ردروک دم هدنسهدام ۰

 كنهقف بولوا هحوز الثم هقفن هلاط « لالاب لیفک ۽

 هدنکبدلک عدوم نالوا فا جوز هدلاح ییدلک مزال یر دقت

 هسرول,شالک | کج هن مزالهقفت هنیرزواروب نمثاغ هک احلا یدل



 تم ۷۷ تس

 هنغح هل وا نماضو هداعا هعدوتسم یبهعلدو کیدا فرصوذخا

 رول رال یا: كد افتر 8

 ارز . یدلند نزسقملوا یا كعدوم دوخا ۵

 فرص یخد ؟اطاریدقت الب عدوتسم هحنلوا یرما كعدوم

 . رونلوا حاضیا ابرق هلثسو هکرولیب هديا

 كساف بویلوا صوصخ هب؛میدو کحوب « هدو ٩"
 هدمکحو ید لام نانلو هدنتمذ یو دم اب هدندزآ یراضم

 هب هعادو ثح یسلد ا صصخح ههعلدو هدارون 2

 .ردینم هنغیدلوا قتلعتم
 یزارتحا هرزوایبادنل وا حاضبا اح رش ربع و « ها ۷ ۱

 طاص هبهقف یک هوسکو ماعط نانلو ندنسنج هقفن بویلوا

 باتکو تآ نابلوا اص هپهقفن اما بولوا هلبو ید رایش
 هلا رانو هکنوح . زامهنلوا دقت هقفن ندرله ددو وللثم

 قافنایلامكباغکوبلاح بولواجاتحم هعسیرانوب نوجا كم هقف

 . زامهنلوا مسب نوجا

 هدقدن) وا فرص هعدو هسرزوا هقفنل ار ده

 ندشورع زو ش ناو هعیدو هدندزت عدوتسم هتشاا

 فرص هبهقف هنیرزوا ؟ احریدقت الابهجورب یشوررغ زویجوا و همه هرز دو 4 و



 ۲م

 ندهعلدو هم ندکدتا در هعدوم یشوغ زو يا قاتسمو

 هسا ا نع باحالایدل هنکیدعا سدح هدندب یرادقمرب چیه

 .رولوا قداص هدننع قرهلوا لوق

 را هوم کلم اجر دوو

 لوف یزوس هشا اعدا یکیدرو ۳ بهت هل نم » یهعیدو

 . قاب هیهدام ۰۱۷۷۵ » . روتاوا

 هجوز اب نوا عدوتسم طقف . رویلنید لا هقفن کاح ۸
 ودنک ندهعیدو رک ذم کاملا ریدقت الب هحنل وا یر نددلو اب

 یسهقفن كلرلنوب ارز .زلک مزال نامض رلهستیا فرص هنیرلهقف
 افتسای راةح هلغلوا مزال یخد ءاضملالق هسرزوا عدوم

 .ررولوا شمالا

 ندنسهعلدو كنا هلغلوا با عدوتسم اثم هدلاح وش

 ۱ ا ع ع و نا هددنا قانشا نسف

 فرصنکیا رسعمو ریقف یزدیو ود لوا نماض كدتبا فرص
 ا یهدتموصخ مو هردب هدن رلکدسا فالتخا ود مدسا

 هدنلثم هقف زوس هسیا رسعم هدروک دم تقو با . رولفا

 ام هو وه ا ا روس هللا سوماما ,ردکسودنک
 حیجرت یسەن كنبا هدنرلکدتبا هن ٌهماقا هدیسکیاو . قاب
 ۴ رونلوا

 هحلوا یربع ندهجوز هللا دالواو نونا عدوتسم نکل

 . رارولوا نماض ینالوط ندنفرص ءاضرالو ءاضق ںیغب



 س ۲۳۷ —

 ندنرک ذ قرهلوا قلطم هدهلع هقفنریدقت «ریدع هقفل ٩
 یسهجوز ندهعیدو باغ جوز الثم <« عدوتسم هکرولیشالک |
 ینکیدتنا ما هتسودنک هلتسسامرو یر ههقف هات

 ةعلدو بونم ا تافتلا هن زو سو اح هلس هسشنا نابمرد

 هقفا ردقتلا دعب عدوتسمو . ردیا هقف رده ندا روت م

 .زانوا نماض هسر و نوجا هروک ذم

 ( یا إل نکیا نکع قعلا یا « كک اح طقف )
 .نذا یخد كعدوم یکی ندملوا یربدق هقفن روک ذم هجورو

 هنیونا كعد دارک ا ف

 یریغ كرانوب كركو نوستیا فرص هنیدالوا اب هنسهجوز ا
 هدنلام كريغ اریز ( . رولوا نماض زا نوتا فرص هنیر

 ندنفرطعدوم عدوتسم هکنوچ .ردفرصت هنعةباينالو ةيالوالب
 ٩٩« » . ردلکد ات هدیش هقش هسخو ںولوا باا هدظفح

 . هنلوا تعحایم یخد هب هدام «۷۹۳» ۰ قاب ههدام

 هدقدلوا نماض 9 هجورب عدوتسم یل هدر دشآ و

 هب هسمک نالوا بحاو یسهقف هنرزوا كعدومینعی هبه لوا

 ودنک ندنغجهلوا كلام دانتسالا قیرطب ههراب ییدنا فرص

 هروک ذم تایفرص هلتهج ینجهلوا شمریو هنیرکید اعربت یلام
 روک ذم درک عدوتسم . نههدیاتعحا سم ید هب هسمککل والس

 ملست هرانآ یهثآ كركو نوستیا قافلا یسودنک نده



۲۲۲ 
 ا اع ها نام موزل راتوشا قاتلا راثا توعا
 . ردر مک

 یاضیا كفرص هل ما

 عدوتسم هلهحو یندنا وا 5 هدنح رش هرنخا هرقف وش

 هدلاح و بولیهدیا فرص ید هلا كعدوم یهثنآ لوا

 اعدا E TERE RT ىە لوا هل صا كعدوم عدوتسم

 . اف هسردیا تابثا هديا راکنا یا عدوم هدلاح ییدتسا

 ردا کا .رردّتسا نع هعدوم هنکیدمنا صا هسلا ضدنا

 مزال ناخ هعدوتسم هسردبا نام . رولوا تیا یا هسا

 ۰ رولک

 ا ناف رش شاداب

 لام هرکصندکدتیا فرص ررح هجور سما الب عد وتسم
 اربا ندنامض هروک ذم تزاجا هسلوا زبحم عدوم ىع یحاص

 نامض هنیرزوا عدوتسم قترا هلتهج یحدبا نمضت ینسانعم

 رک مد
 دوخا قدصت هارقف هل ما كعدوم ی هعیدو عدوتسم

 «ردهرز واح ورشملاونم مکح هنگ دنا اعدا ا هه هنالف



 نکع ربغ كلدبا لابمحتسا یا كقراج

 مکح یهدکدتبا فرص هلغم وا

 نماض ہدکدتا فرص نیزسقلوا یرما کلک اح هده

 تراشا اخ شا مد ةا و ی یا

 کا یکم یو ا یرها E یا
 . رولوا نماض هدنروص یدعلوا لاصحتسا

 هیج ییدلوا نک یھ لاضحتنا اوار تام اخ ایا
 نامخ اناسحتسا هدریدقت ییدنا فرص یر وا لاصحتسا

 . ةقفللا رع ردشلوا لقا ندرداون یحهلک مزال

 هدنکن دتناتاط همه نده ا هعلدو یسهحوز الثم كعدوم

 یتیدلوا عیاضبودیارارقاهدعب هدهسیا راکنا ینهعیدو عدوتسم

 رولا نماض هانا ناس

 هال لاوحا ندبا باجحا ینهقه

 ؟احو رولک مزال یسهقفن كرامک هتیرزوا هعلدو بحاص

 بتک یالبصفت كنو روللوا دقت هقف هلتروصن ندقفرط

 و دارو تولوا نوک دم هدنتم یاونغ هقفللا ناب هدهنهقف

 قحن .ردلکد سانم هماقم یساطعا تالبصت هدنقح لئاس



 نره نیر ات ارش 139 EN ۳ ۳۵ ۳ ما ۱۱۲

 د اپ ا 1

Haی  

 2 چ هکرواشد ردق و هداروش هرزوا قلوا هل تام ولعم
 ۱ . ردحوا لاوحا ندیا تاجا

 هنرزواجوزیمهقف كنهحوز ینعع .ردتحوز «یسحمرب

 ۲ رولک مزال

 یسهقتف كفجوچ رب رقف الثم .ردشبارق «یسجنکیا
 . رولک مزال هنیرزوا یدلو یسهقف كناباب ربقفو یسااب

 مزال هنیرزوا کلام یسهقف ثاکولع . ردکلم یسحنح وا

 رب هلرتشم هرزوا یییدنلوا ۹ هدهدام ۷۰ مکه تن .رولک

 هدکدتنا عانتما ندکملسب یناویحلوا یرب ندنرابحاص ناوبح

 عانتما کاح هنیرزوا یسملیا تمجام هک اح كکیرش رکید
 یاوح كرتشم دوخا تاص جز و هم اب هرادهصح ندیا

 ۱ . ردا صا ود هلس

 ~ ۸۰ ۰ Bهدام 8

 یاب ندنتفافاو وح هدیولوا ضراع نونح هعدوئسم )

 2 ری را یر تدم ردفا شاب (ہدکد لک

 هنسهحرد قطم «نونح هرزوا یتحهللوا حاضیا هدنح رش

 شقاذخا هل الق یعرولواشلکس أب ندنقافاو و هدکدلک
 لام نالوا دوحوم هسرولوا دوحوم انع ( هعیدو یتیدلوا

 یسیص وابیسا و كن ونحنا وب یحاص یغی دا وا یس هعید و كنس ونک
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 انعلوبونلوا در هننحاص هدکدتنا تاتا هنلاب هدنسههجاوم

 یسل و كن و هدکد تنابلط یهعئدو ءیحاص هسلوا دوحوم

 ی ؟ احهسغوت 3 كنآ هلا راو سا

 همصاخاب هدنسههجاوم یصووب عدوم كردیابصن یو ر,نوجا
 هلهح ول واهارهلاتاسایتمش هسلا ندننابمق هعلد و ویعادبایعدم

 ین ( لیفک ریتم رب إل یحاص هجنلک مزال ینیمضت كنمیدو
 لوح هجا رفقا تلف تا زدایی

 لیفک رب یوق نوجا قلوانءاض هنونجم رارکت باجمالایدل
 هعیدوینهب (ردراویتیحالص هنیمضت ندنلام كنون كرهرتسوک

 راو یلام كنونحم یتمیق هسیا ندنایمیقو ینلثء هسا ندنایلثم
 كنصوا لو هسغو یلام كنونحم اما .ردیا افیتسا ندن آ هسا

 ٩۲۹ .رولوا راظتنا هن رسل لاح تو مزال نام ندنلام

 . قاب هب هدام

 ندکدریدتبا نیمضت هلهجولوا هعیدو بحاص ی طقف)

 یون یس (ءدیولک تفافا) هعذوتسس یهل 4 هب هدنن هر )

 الو دعت الب دوخاب شعا در هنحاص ی هعادورژ هدقدل وا لئاز

 دوخایو (ینکودیا شلوا عياض اب فلت هدندب (همیدو ریصقآ
 هدام ۱۷۷۵ (هسردیا نایب ینکیدملیب یغیدلوا هن هعیدو
 ( ینسهشآ نالوا شعلوا دخا و قرهللوا قیدصت هلسشع ینم

 (دادرتساز ندنلبفک دوخاب ندهعیدو بحاص ینیمضت لدب ین

 . قاب هبهدام ٩۷ ربا باطو
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aی هدام ۸۷۰۱  

 . ردراو لاتحا یکیا هد (هعیدو هدقدلوا توف عدوتسم)
 .ردقفلو دوج وم (هدنسهکرت انیع) هعیدو لوا «لوا لاټحا

 دی كن هعید و( هدنروصینردنل ون )دوج ومەدنسەكرانىعەعيدوىدعا

 هدید ) یو اب 6 یراو) هسنا + یمکح نکیا هدعدوتسم
 دی ناکد هبحدیا در هنحاص هلته و .ردوا یمکح یخد

 .ردیاماودهب هظفاحم یک عدوتسمیصواب ثراو(هلغلوا تناما)هدنراو

 هد (رونلواژ هداعاو (در هنخاص) هدکدتنا بلط یحاصو
 لاخدا هیامرغ یسقتو هلخادم ههسیدو یرانیاد كعدوتسم
 هتسیا و نودا قلعت هنسهکرت كنافوتم نيد ارز .رلنعهدیا

 . ردهلیوب مکح ید هدیراضم لام . ردلکد دودعم ندوکرت

 هسعااناس یهعیدو عدوتسم هحللوا دوجوم انبع هعیدو یدعا

 هلع ءانب .ردقو ليه هدنو هل هسملس يآ یخد هثروو

 .زلک مزال یملوا لخاد هتمارغ هنر كعدوتسم كعدوم
 ربصقت الو دعت الب هعیدو هدننایح عدوتسم هلتهج وب هنب

 یزوس یم ه هدام ۷۰ هدکدتا اعدا ینعب دل وا فلت هدن دی

 هحورب ید كنسصوا كنثراو هتافو دعب یکینح هل وا لوق

 و یی هسادو ورک دم نایلو ا اع رول دم

 زب ثراو اذکو» رکذلایآ مکه تن ار و زا و یر

 تم



 را

 .روش وا ناس هدنسهرقف ا یدیا هلوش زرولیب یهعیدو

iaهرول ص هرکصندکدر و هنسهحوژ ی هعیدو « عدوتسم  

 ندهروب نم ةجوز هلکما تافو عدوتسم نکیا دوجوم هدندی
 هسید .یدنلوا تقرس ا یدلوا عیاض هعلدو هدقدنل وا بلط

 نه لالو كنهحوز نیا عم زوس ینم هب هدام ۶۵

 هنجوز وتم ینهعیدو روکذم «هجوز قحا .زلک مزال نامض

 كنهجوزنییلاعم زوس هدکدتبا اعدا ینکیدتبا در نکیاتابحرب
 نو هدنسهکرت كنا هدقدنلو لیهح ندنفرط یتوتم بولوا

 : رولوا

 هعلدو كلام دوحوم 0

 یو موزا تنکودیا

 یعدم كلام نالوا دوحوم ینعع یدوحو اع كنهعیدو

 تداهش اب شوت كنکودیا لام شخلوا عاديا هافوتم ندفرط

 هسلکد نود قرغتسم و كنافوتم دوخاب رولوا هللا هلداع

 درع هسخو . رولوا تبا هل رلرارقا كنهرو نالوا را

 نالوا راغصو كنصو مکه تن .زالوا تا هنسنهلزوس و

 .قاب هب هدام » ۷/۳ ۰ ردلکد ربتعم ید یرارارقا كتهرو

 كنعدوتسم هسلا هل ی هدقدنل و هدعدوتسم دی هعلدو

 هندی یسصو اب یسههرو كعدوتسم هلهحو هدامو هلسافو



 شه زر یا
 لدنك وش ی ENO ردوا هن ی ددا لاقتا

 هنارا هقراس ینهمیدو عذوتسم هکهلوش . رداناتسم هینآ "هلتسم

 شا مصقت هدظفح هسلبا تقرس یا قراس کما تلالدو

 یهءادو ثراو هدلاح ییدلک مزال نامض هعدوتسم ندنفح هلوا

 قراس هلتهح یبدشا تلالد هتقرس قیرط و هارا هقراس

 ا ار هر نا هاو سلبا: تقر

 . رونق فاضم هرشابم کح هدکدتبا عامجا بیستم

 ور و ی دو نام لاا ( امار

 (مدنسهک رو كنافوتم (انیع) هعیدو روک ذم یدعا .ردقماعلو

 ییدتاتافو مع كعدوتسمیحد عدومو(ییدم و دوج وم +

 ییدتا باط ینمضت نددکزت هلمجو هرقفیحتدرد یا هلبساغدا
 . ردراو هحو چ وا هدن ول هدر وص

 ی هعيدولوا هدنناح لاح كعدوتسم 1 ژ «لوا هحو

 یدلوا عیاض ( ریصقتالو إل دعت الب دوخاب مدتیا در هنبحاص

 كن هعردوهدنوصرب ردبا تاما یارب ندنامض عرش یک كد

 عدوم دوخاب ردیا رارقا عدوم ) یکیدلیا رتو نایب ااغ
 نامض ندنسهکرت#ز هسیا ردیا تاا,یراو « هدیودیا راکنا

 كعدوتسم نانلوا تاسنا اب رارقا هدمرقف و ( . زلک مزال

 كدام وب اما .ردیسلوا شعد « یدلوا عياض ای مدتیا در »
 « هرقف و هلغلوا عایضو فلت نالیدیا تابثا هدنسهرقف لوص

 ۰ ردا قارتفا ندهربخا هرقف

3۳ e r و E IN “a i ON ERO 



 ۰ وا
 ىارو یرونسو كوم 8و

 تابح رب عدوتس» هکنوح . زلک مزال نامض هدکدتا تابثا
 ندم هجینمکح هدام ۱۷۷۵ هسااوس یزوس و هدیولوا

RR»۷٥« هدقدلوا تبا هلا هش هناقو دع یزوسوت  

 دا ی نادتناوا لک تناقض نالوا مینا دلاور هام
 و

 توسهددا تاسا یزوس کما در هرو « ك٤د ۱

 الب دوخاب یکنابآ دز عراق را قلا ی
 نا دهد هما موفق هان ادا یغیدلوا فلت رصقنالو دعآ

 الب كعدوتسم یعب . زاعلوا قیدصت هس الب هرزوا ینردلل وا

 ینادنلوا لوق یسعد مدتسا در اب یدلوا فلت یصقتالو دعت

 هک زاوا لرق اهدا نریهزو مت ها
 دعب عدولا ثراو هصنام یتفلا ةينم ىف لاق نکل . راتح در

 ناح هلاع ف اذه ناک ناف یروم دی قا تعاض لاق اذا هئوم

 . راتح در ٌهلمکتال هلاع یف نک ۸ ناو یدص اف وب ناک

 یتارب ندنامض ارز . یدلدبا رک ذ یظفل ۲

 درج هد هل رب رفت و ناس یلاح كنهعلدو هدنروص ردنا احا .

 عدوم» «یسهرو كعدوتسم الثم بولوا صح: هر وص کا
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 ها وش هلغلوا شعا صا هعدوتسم یعس نارا كن هعبدو

 لوا یک بولا هصخعش نالف هلام نم ی هعیدو عدوتسم ءان

 ود یدشعا رارقاو ناس عدوتسم « یغیدنلو هدنتمد صخش

 یرب هن هدنرلکدشنا تانا یرارقا روک ذم هلبا ضا امدا

 ۰ یدنفا ىلع قا هب هدام «V6 .رار ولوا

 اریز . یدلمد هسا ردیا تانا « هسبا ردیا تاسا ۳

 زامهلوا لوق یزوس نالوا نیملا عم كئراو تابا الب
 ما

 هلم ود لا مدیا در هدملحم یی لا مدشیا در ع

 اریز . یدنلوا ریوصت هدنروص ردیا باما یارب ندنامض

 یکیدر و هنسهحوز نانلوب هسها ی هعرد و نکا تاحر عدوتسم

 هدقدنلوا بلط ندنسهجوز هلکعا تافو هرکصندکدتبا اعدا

 عم روس هسا راکنا AEE ی هءلدو هک اور

 یشرب ینم هیهدام ۷۸ هبهروب نم هجوز بولوا كنهجوز نیما
 .رولک مزال ندنسهکرت كنافوتمهلبسس لیهجت نامض بویلک مزال

 یزوس ا مدتبا در كعدوتسم یوتم

 نع هدکدتا تاشا راو

 یرولک مزال

 دعتالب ابو یدر هنبحاص كنهعیدو نکیا تایحرب عدوتسم



 دیس

 هحنمکح هدام ۱۸۷۵ بولوا عومسم یماعدا ینات ربصقتالو

 عدوتسم هدهسیا شهلو كءعدوتسم یی 0 هلم زوس

 ییلدلوا نکگیرودص یاس هتک اا Es کسا تاقو

 بولک مزال یعاتسا دهاش الاب هجورب هنیزوس وب كنآ هلتهج
 كاا ىد وه تلعد بم قوس نا هک دم تدای یا
 مزال اکآ نکیا تایح رب عدوتسم ثروم هرکص ندقدنلوا

 مزال نی رب یک نیم نالوا رکذ هد هدام ۱۷۷2 و نالک
 1 یرولک

 هس رز وا هنر و هر وکه نشا ندرداو هدنشم تان امخ كن هب دام

 یکیدنکمزال یناضاب در كنهعیدو هنیزوا كنافوتمیراثروم »
 رک نی هدیورفا هک وللاح ۰ روک ز9 نیم « هنراکدملس

 یعدا» ردوش یسهرانسع هک زلک مزال نام و

 فلحم ال فلحم نا لبق تامو اهکاله وا ةعيدولا در عدولا

 ۔.یہا کلا عماحا ق هلع صن هراو

 كننراو یلاح كتهعیدو عدوتسم كلذک ) « یا هجو

 ر یلاح كتهعیدو هدنناح لاح هلتهح ییدلوا علطم هنکیدلس

 یهعیدو زب زا ی ثراو و هیلع ءانب بويا نایب الاب هجو
 کهدمالا سفن كنهمیدو (وید یدیاهلبوب یدیا هوش زرولیب

A RN 
 دوخا 6 شدلوا عياض رب صقل دع الب 0 ندشافو

 (هسنیانایژیتکیدتبا ملستو در هنبحاص ثراو یی یمودنک
۱1 
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 شا اد

 هيم )هجوم هدام ۱۷۷۵۶ هدنروص نالبدیا نایب هدهلحم
 یک عدوتسم ثراو ارز < زلک مزال نامض قرهنلوا قیدصت

 ورک دم هعلدو هدیرویص ییا رفت هلهحو وب قرهلوا

 لوق ید هدنعاضو كالهو تناما ید هدندب موفس ثراو

 ید هدننا هحو وش کک وا هدلوا هحو هدرول وا 0

 تافو الهحم هلهجو هبآ ٌهرقف عدوتسم اما . ردقو لیهجت

 * ی دل وا عياض هعلد و هدننابح كعدوتسم ی راو زد دنا ۲

 لوف یزوس كسما ارز . زامهلوا لوق یزوس هسا اعدا

 نالوا نیمض بوعلوا لوق یزوس كنمض هدهببا رولوا

 ا
 هدیولس ینلاح كنهعیدو ؛ثراو هکرولوا دافتسم ندهرقفو

 هحنلوا فقاو هنئامولعم و كنئراو یخد عدوتسم یعب ثروم

 هعدوتسم كملبا ررشو ناس یلاح كنهعیدو هلهحوهننا هرقف

 هلکلدیاتوکس ندرب رو ناس هدریدقتو یی .هیزا زیزلک مزال
 راز یک القا لادا لھ

 فصوت ارز . یدلمد كردنا هو فصول هدهرقفوب

 ۰ ردروک ذم هدهربخا ةرقف جەمە وا لوق ىز وس ەس ارى هو

 یممته كن هر وش هربخآ هرقف یدعا از ا اوا

 .یدرولوا ی وا یدیآ هسل دیاناس كرەبد » ای هعید و كراو
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 هدیاف

 قلیدصت در و هدنروص یدلوا رح الا عدوتسم

 زرحتلا نکم هدیولوا رجالاب عدوتسم هدهسیا راکرد ینجەلوا

 كل ەدام ۷۷۷۶ هد هدلاح ینلدلوا عیاضا فات هلسسر نالوا

 . رولک مزال یتسلوا یراح یمکح كاسهویخآ هرقف

 دوحوم هدنسهکرت انبع هعیدو لوا رک او « تلات هجو

 ینلاخ كنید لوا مدننایح لاح ( عدوتسم و یک یتیدلوا
 نان یلاح كنهعیدو ) لوا هدلاح ییدملسویکداس ثراو

 تاسو یرسک تنو كنم ( ایه یا شام
 كعد شلوا توفژ ردلعاف مسا ا ندل هح هلا یدیدشل

 نود ژ ندیا بر هشمد هدننح لاح كنافوتم ( هلبسلوا

 ین ( افیتسا ندنسهکرتیک  یتح نوید یی یس ( ہراس
 (روللواژ دخایثم هسیا ندنابلثمو یتتمیقهسا ندنابمق هعیدو

 هزاب هعبدو هک ولو . ردلکد ندنلسق صنع ند ناد وش هسخو

 یش ی یروچ بویمروط تدم لوط یک زویراق و موزوا
 فالتا ینآ عدوتسم ردلکد مولعم یلاح هک اتو اریز . هلوا
 . رانغ در "هلمکتو یورقنا رولشد ردشملبا

 مرغ هکرت هک رولا ثراشا هابسملبند یک هراس نود

 هسخوت بولوا لخاد هام رع یخد عدوم هدنروص یتلدلوا



 ۱ سس ۷۵6 —

 .راتح در ٌهامکت ردقو یزابتما انوکرب ندامغ راس كعدوم

 مو تاماش هالو كلمدي بلقنت تولا دنع ةلوهحا ديلا نال

 . راتح در هلمکت اهلاکلمسم لیهحتلاراص ناس

 هدقدلواتوف هرکص ندکد تبا كالاتسا ین هعیدوعدوتسم مک تن

 كن هعید و تمق کو همش .یک ینج هلوا لخاد هام ع عدوم

 رادقمهسلاضهدبا تانا عدوم بواوامزال هسرزوا عدوم اسا

 .قابههدام ۷٩9 ,راتشدرهلمکت ردکنهئرو نیملاعمزوس هدتمق -

 ددع چاق مال رد هسک ر هل وش هدگاکد 6 عدوتسم

 هدنب كننهسمیک نالف هدلاح یفیدلوا هبدیحم زارب مملس ینغیدلوا

 یشر هوا هدناکد تافولادعب نکیاشملنا ناس ود ردسهعلد و

 .رولک مزال نامض هلغلوا لیهح هدو هسا روهظ

 رک ذلای [ هننرزوا هعبار ءرقف هلبا هلا هرقفرک ذلافلاس

 . ردیا عرفت هلسم

 عاديا شورغ كيب هصخش رب هسمیک کیا : هک هلبوش
 ندکدتا تافو كردبا كرت یللعوا رب مود ص صخیش هد ودیا

 كالهتسا ینهعیدو موق نیا یسیرب ندهسمیک ییا لوا هرکص

 اعدا گیتس یشدلوا هل هعادو ئرکدو اعدا یکیدتا

 هدننافو ناح كصخش وا ندا اعدا ینک الهتسا كنبا هدکدتا

 یحنجوا هلتهج ییدتیا رارقا یغیدنلوب دوجوم انیع كنهعیدو

 .رریدتیانیمضت هموقعنرا بویمهلا یشر, ندهکرت هلهجو هرقف
 درو ندکر یخ هاهخو هرقفوش هسلا یرگید



 — چ0 —

 رونارآ ی یا هد.هح

 یبا هدهسیدولا لنه کی دلشالک | ندهروک دم تاحاضبا

 .ردیسماملیا نایب یلاح كنهعیدو عدوتسمیسحنرب بونارآ یش
 هعیدو ها ناب هدنتابح لاح یلاح كنهعیدو عدوتسم هیلع ءانب

 مزال نامض یخد هدنو یک یحهبلک مزالنایض هحئل وا دوجوم
 . ردو هتشبا نانلوا ناس هدهرقف ینکیا هدالاب . 8

 .ردسماملس یللاح كنهعیدو یراو كعدوتسم ,یسحینکیا

 بویقا ریرقتو نایب یلاح كنهمیدو هدننابح عدوتسم یب
 كنئراو هعیدو ید عدوتسم تولوایمولعم كئراو هعیدو طقف

 یالوط ندتسماملبا ناس یهعدو لاح هحناس ینغبلدلوا یعولعم"

 وا هتشلا نالوا تب هدهلا هرقف .زلک مزال نامض هنن

 ین یول یخدعدوم هدیوید مرولی ین هعیدو نب ثراو هلهجووب
 هسملوا دوجوم انع هعلدو هسشا قیدصت یامولعم كنراو

 رک هزال نا ن رز هب

 هعیدو لیهحم اسق

 یمسقر كنهعلد و هک هل وش .رولوا ید امق هعیدو لنهج

 زکلاب هدقدنلو له هدنمسقرکید هدلاحینیدلوا دوجوم انیع

 هدیروص یتلدلوا مع کرو NOL نالو له
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 بولک مزال یسلبا ذخا ینشود هنسهصح هما ع كعدوم

 . رونل وا در اسع یرکد

 رم عن ی نوا یوو نوت" ی کا هسعلدو ام

 مزالیامض كنونلآ شب زکلاب هسعلوب دوجومیشب هدلاح یتیدلوا

 . رونل وا در انیع نوا شپ یابتم بولک

 لیهح هدناناما راس

 لام یک ینیدلوا نامض بحوم الا هجور هعیدو لنهج

 ام را رم هاش لام تک رش لام ۶ هراضم

 را را اس دج
 یلاح كتناما کتمارمو روش هدعاق وو .ردناض مزاتسم

 . راتشدر "هلمکت « رولک مزال نامض هدیا تافو الهحم

gaaکیت  Eهرس  

 او ور هتخاس لات شا نیل تالو دمت اب نمرو

 ناکیرش دحا الم .زامهنلواقیدصت هنس الب هسا اعدایفیدنلوا

 نا ات یاب کاپ رک دم اولو ےک الام هدندب

 1 ت سفوا فاش یلضا اتاص هوا توف له
 ناصر ا قوا نا کو نوسلوا هضواقم

 هدام ۷4۱ یتدلوا تناما یسهدیز ندند كنهر مکه تن

 الهح ینهدایزو نوح بولوا شهلوا حاضیاو رک ذ هدنحرش



 سس ۷و۷
 ناس هدنحرش هاشا یوم ینکح هک مزال نام هک دا تافو

 نایین دا ابا رک زد هر فو
 . ردشملسا

 اشتسا

 ضع) ندهدعاق ناس وا 1 هدف تناما لنهج هدالاب

 هنا رار د ناله كراو ر و اش نیا

 اس نالو تساش هاو ۱ ی

 .رونلوا ناب ی آ هجورب
 تافو اللهم هءرکص ندکدنا ضق یتالغ كفقو رظا ٩

 طو رشه هدحسم هدب ومو ا نوجا تالغو دد دا

 یراق كتر رک دم ت لک یر نام شا
 هدم هدتمرو نکنا ا بلط یا راهم دیو

 . رولک مزال نامض هسلوا توف الهحم

 یهفوقوم رناندو مارد التمیعب ینفو نبع «رظان طقف

 هدقدنل وا لادشسا هللا رناندو مارد راقع فقو ر دوخا

 .رولک مزال ناخ هسل وا توف اله درا رثاتدو مارد

 عادیا هک هدیودیا عادیا هنسبرب ا ؟اح ۲
 مزال نا هک اح هسوا توف الهع ید ناس یکیدتا
 نکیشما عضو هنسهناخ یدنک یماتبا لاوما کاخ اما . زلک

 1 رولک مزال نامة هسا تافو اللهج ۳



 ۲۷ سس

 عاديا هبیزاغ رب همسقلا لبق یعانغ ضب شاریما ۳
 نامض هسلوا توف نیدمنآ نایب ینکیدتیا عادیا همیک هدبودیا
 ۲ زلک مزال

 لوا هدیودنا اقلا یلامرب هنسهناخ كنهسمکر راکزور

 رو نا هبلقا توقف اله یو هسمک
 نزبقلوا یامولعم تها بحاص یلام هسمکر ۵

 هسا وا توف الهح ینوب هناخ بحاص هدهستیا عضو ههناخ لوا

 0 مزال نامض

 موق م یص هدیودیا عادیالامرب هروجحیص هسمکرب
 هاتهج ینیدلوا لا همازلا یظفح هسلوا توف اله ی آ

 هدبولوا غلاب ءهرکص ندنوب موقیم یص مکه .زلک مزال نامض

 ندقدلوا غلاب هکرکم .زلک مزال نامض هنب هسلوا توف هدمب
 نام علف هوا تاسا O oon كەوا هرکس

 . رولک مزال

 تقو هل هعیدو هدیولوا توف غ ولملا دع یص < هصالاخ

 نامض ندنسهکرت هسهلوا مولعم کودیا هن یلاحو ینیدلوا كاله
 یصلا عولب دعب كنهعیدو روک ذم < عدم هدهسلا زلک مزال

 .رولک مزال نامض هدنروصو ها تاشا یغیدنلو هدندب

 هلهح و هدام ٩٤٩ یل تلفغو هتعو هفسو ندو نونح

 : ا روجح یص ید یماکحا كنيروحح نالوا هلسبس قلوا هلبا

۱ 
۱ 
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 نوذَأم ههمیدو لوق دوخا هتراخم ءوتعم دوخاب یص اما

 غولبلا لبق ءرکص ندکدتیا هسیدو لوبق هلهجولوا هدیولوا
 هب هدام 6 ۰ . رولک مزال ناخ هسلوا توف الهح هقافالاو

 . قاب هنحرشو

 هسلوا توف الهجم یلام كنبدیفح اب كتبا دج اب با ۷
 یخاقلایصوو دما یصوو بالایصو یک یچهیلک مزال نامض

 لئاسمو .زلک مزال نامض هسلوا توف الهم یربغصلام یخد

 .ردشعلوا رکذ تإ تاسا هدنقح

 ریصت انیدف انع تدجو امو رصحت ناعلاو تام نیما لكو

 ص ولاوهو مغلا لام عدومو ضواقم م فقولا لوتم یوس

 رعشی سيل اهم كالم هاقلا ول ام لثم مرلا تقلا راد بحاصو
 رطسب ثراوف روححو اعیج میصو ضاقو دج دلاو اذک و

 ۱ . راتحرد

 فصوت ل هلهحو یا هجو ی هعیدو كراو كلذكو »

 هدنناح كعدوتسم (زرولس یهعیدو ز درع كرهعا ریست و

 (یدلوا عیاض7 اي فلت ریصق الو دعت الب ی ندنتافو اب

 ردقو لیهج هلعءانب یدشا در هدننایح عدوتسم دوخاب

 زوس ( بولوا ربتعم رز وشراق هراکنا كءدوم (یسعد)

 يدمهدبا تاتا یغیدلوا عیاض هلهحولوا ژ هلغلوا كعدوم

 لنهج عدوم هد روصو ( . رولک مزال ناخ و هد ر وص

 فورغم هعلدو هدننافو كعدوتسم ثراو هدلاح ییدس | یوعد



 ا یو

 .ردکلاطزوس ها اعدا یفیدلوا فات ارخژم نکلا دوحومو

 در یهعیدو هدننابح كنتروم الثم یحی یرانو ثراو اما

 یر ندنامخ هسردبا تاسا یغیدلوا فلت هعلدو یو ید سا

 . رولوا

 ناّلوا ناس E یاونع یا هحو هدوراقو هرتفو

 ناس یهع زرتم كنسهرابع كردیا سسشو فصوت ی هدهرقف

 هدنقع كنا نوجا یلوصح كنهراعع ماحسنا هلتهح ینیدلوا

 . یدیا تسانم كلدیا ناسا

 تاسا تروص

 دوحوم اتع هعلدو هدننامز یافو كنسراثروم » كنهرو

 یلامو دوخاب ردهعلدو هدنب ردکنالف لامو یراثروم بولوا

 ملست و عفد ک ۲ و هلاسرلاقیرظب اب هلاکولاقیرطب ندف رط نالف

 مر اک 14 یدید ا عفد E مدشلآ هرزوا كما

 هاب راتدامش كدوہش یراءفد نالوامفاووبد «یدل وا عیاض هدزکاب

 یک یحهبلک مزال نامض ندنسهکرت كنافوتم هدقدلوا تبا

 ۱ .راتشردر لمك رک مال ناخ ید ههرو

 ییلدنل وا لوق یزوس كراو هدنسهرقف یجنحوا كنهلح

 هرقف هکردوش یبس كنسمالدیا لوف تا هرم ملا

RN Eو  



 میت 2-۸

 که د مالا سفت ریسفوش هدیودیاریسف ینا ثراو رارب هلغلوا
 هدهلتسموت اما تولوا قیدصت ثراو هحوا قباطم هفورعم

 یسودنکو یتنیدلوا فورعم كتراو هلتهح ینیدلوا فو رعم هعیدو

 . یدلوا عومسم یسملیا اعدا ینکیدلم

 ردلکد صوصحم هوم تقو هعیدو ناس

 صوص هوم تۆو مات كن هسد و کردنللوا مولعم

 هدکدتسا ناب هدنتقافاو تح یلاح كنهعیدو عدوتسم بویلوا

 . رولوا شملتروق ندلیهج

 یلاح كنهعلدو هدننافو تقو عدوتسم » عدوم هبلع ءاس

 تقو هشا یوعد یلهح ود « یدلوا توف كرهعا ناس

 ندنفحهشوا مزلتسم یاس یل ید لوا ندا ناس مدع هدوم

 تافو نایب البو الهح کلب . زاملوا حسح هروک ذم یاوعد
 .ردلمعا یوعد ود یدّتسا

 هلینروص نایب ی در كلوهج رادقم
 رب رقن و نابب یلاح كنهعیدو

 ندکدید هلدشعا ضق ینسضعل كن هعلد و هعد وم « عدوننم

 ی تونم ەس یل دلاق رده ندهعلد و بودا تا و

 كس اثم نالوا هعادو یسهرو كعدوتسمو مدلآ یر 3
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 كن هءددو عدوم هدن رلکدید یدلاق اهد شورغ زو ندشویغ

 روبج هنیعت ینکیدتیا ضیق رد هلغلوا شا ضیق یتسیضمب
 رولوا تباث یفنق كردقوا هسیا ردنا رارقا يدق پولوا .

 هنکیدغا ضقی | هدنراکدتا اعدا یغق هدایزاهد هئرو قحنآ

 مدلآ شور زوب عدوم هدرردقت وب . رولیریو نیمی هعدوم
 دل شورغ زو زوقط یسهرو كعدوتسم هدلاح ییدید
 .ردکعدوم نیملاعم زوس هدنرلکدید

 مدتیاضق ینهعیدو ضعب عدوم کردشعلوا رکذ هدهدنه

 .ردکنسودنک نیملاعمزوس هدنمعآ كس رادقم هدکدتارارقا ود

 ناو دله نولو ل کو نولوا تاجر رک عدوتسم

 قلو قرف هدنسهزآ یسهدام ۱۷۷5 كنهلحم هابسهلئسم وش

 ,ردپا پاجما كما قیفوت ا

 هعلدولا

 : کردوش یسهصالخ كنلئاسم همیدولا لنهج

 تافو بودیا نایب یلاح كنهعیدو هدننابح عدوتسم ۱

 مزال نامض هوو هدنسهکرت هعیدو هرکصندکدشا
 .ردو نالوا ناس هدهرقف یجنکا

 ید یکیدلس بولس یهسیدو ینراو هحنیعا نایب ۲



 بیس

 .زلک مزال نام هلس هسعلوت هد هک هدلاح کید | قیدصت عدوم

 . ردو نالوا ناس هدهرقف یحنج وا

 نایب یخد عدوتسم هدلاح ییدملس یهعیدو یراو ۳

 دوحومو دوج وم انع دف ا هعلدو هسلوا توف هدهسعا

 هل ایرارفا كتئراو كعدوتسهد وخا هس ییدلوا هعبدو نالوا

 ناس هدهرقف یحرب . ردیا دخا 113 یحاص هسا رولوا تبا

 ۱ . ردو نان وا

 نایب یخد عدوتتسم هدلاح یکیدملیب یهعیدو یراو ي

 الهحم هسلوا دوج و۰ انع هدکرت هعیدوو هسلوا توف هدهسما

 ,هدهرقف ىج درد .رولوا ید كلر هعئدو هلغل وا شلوا توف

 . راتح در هلک ردو نالوا ناس

 ا هدام ۲ 2م

 هنسصو اب ( هشراو هعیدو هدقدلوا توف < عدوم ژ

 .رولسهدیا اعداوبلط ندعد وتسم ین هعیدو ثراوو (.رولب رز وژ

 ندع اف هتماقف ثروم ثراو ارز

 هنافو دعل ا هعدوم هدننابحلاح ی هعلدو عدوتسم هدلاح و

 زوس هحنمکح هدام « ۱۷۷۵ » هدکدشا اعدا یکیدرو هیصو

 : ردکنسودنک نیملامم

 ,روش وا تراشا هب هلئسم چ وا هامسملسد هتنراو هدهدام و



 ال ez کک

 هک ولو . ضهلرو هصخش نالوا ثراو «یلوا "هلئسم

 .هنلو یا كنئروم قوتم
 هللسمر و هصخشر نالوا ثراو یهعیدو عدوم هلع ءانب

 ءانب هروکذم سما «عدوتسم هنافو دعب هدیودیا صا هعدونسم
 هلستافو كعدوم هکنوح . رولوا نماض هسر و هصخش لوا

 كعدومو لطا یتلاکو نالوا ههعادو ضد كصخش لوا

 .یقاب هبهدام «۱۵۲۷» .رولوا نک, ناک یا
 ندشاد دوخا ندنسصو كنافوتم عدوم یربعت هتنراو

 ,راتدر قاهنح رش هدام ۳۸ .رداکد نوحا زارتحا

 اما روشلوا تراشا هنغیدلوا دحاو ثراو « هنا "هلئسم

 ماست هتسضعل ىع هنسلر زکلا هعلدو هحنل وا ددعتم ثراو

 ملست هر و رکید هسل وا فلت هدیونل وا ماست دیاش بوسه دیا

 .رارولیبهریدتبا نیمضت هعدوتسم بویلوا زیحم یروکذم
 ندنلغوا یی االثم ثراو هد ولوا تمسقلباق هعبدو هبلعءاس

 هنلعوا روا یرجید فصنو هنلعوا ر ییصن هح وا ترابع

 اعم هنسکیا هسیا لکد تمسق لباق رک او .رولک مزال كلرو

 . قاب هبهدام ۵۷۵۰ .ردیا باجما قعلوا ماست

۱ ۱ To 
 تافو هسک لوا بود رو هملغوا نالف مهسیا رولوا توف

 ینیدلوا یراو رکید هسربو هنلغوالوا ینهعیدو هنسکوا هکعا

O ماتم هوا رو 



OTT 

 ثوروم ه هر وهلح هښ دوم رکصن دن وف كعدوم هرزواینیدلل وا

 یا كئروم هکولو . نمهلیریو هبهلرو ض هیلعءانب بولوآ
 . یدنفا ىلع هلو

 هبلعءاس . نه رب و هلالاتس نما هعلدو <« ها هلم

 نما یتسهک رت هلغلوا هدراددرخآ یسهرو هدقدلوا توف عدوم

 هموقص نیما یهعیدو عدوتسم هلتهح ییدتسا ضق لالاتس

 هر دتا نامضآ هعدوتسم بولوا زبص هدن راکدلک هرو هس رب و

 7 رار ولس
۱ 

E 

 رک ذلای آ ندنسهلئسم کج هلکم زال یسلریو هلراو كن هعید و

 و ید هش ار هک هلبوش . و لوب ER یسهلئسم ر

 یکم ر نالوا ر و سرعت

 عدوتسم هدقدلوا توف عدوم هرکشادک دا عادیا هصخش رب
 كعدوم هجنلب یغیدلوا شعدوا كنیرادقم رب كروک ذم غابم

 یص روک ذم هک دغا رارقا یروکذم ضق كنئروم یراو

 هسر و هموة ص ثراو یصروکدم ارز .رولسهدیا سح ادا

 E هدام ۱٩ هنا ررض . رولوا شعا رارضا ودم

 . راتعدر هلمکتو راتخرد و

RENTهد( رود ا :تسسل مدد  
 . رونلوا اطعا هفرط ندبا اضتقا یساطعا اعرش هل سما كنآ



۷٩ 

 و ی آ عدوتسم نت ما تعج ارض هک اح رک اوژ

 (.رولوا نماض) نوجا امغ ((عدوتسم هسا كالهتسا یخدوا

 قلعت امع قح + هعادو هلتهح یییدلوا مدقم ندنرا ند ارز

 ههدنه ردشملنا .

 اشتسم

 یهعیدو هدنروص ینبدلوا نیما موقسم ثراو هک ردقوش

 ۱ . رولسهدیا نید یادا هلبذخا ندعدوتسم

 هدیراو دب هعئدو روت دم ارز . یدلشد هبشا كلالسا

 ررفا دادوسآ اب يا ام هشلوا دوحوم اق

 هجنلوا نیدلاب قرغتسم یسهکرت كنافوتم نیاد میکهتن

 .راتم در REI یر هسرو هراو ید نویدم

 ارز . ردلکد نوا زارتحا ندرانناد ضع یدق هثراو

 هراساد ضعل یهعیدو عدوتسم هحنل وا نیدلا قرغتسم هکر

 . رولوا نماض یتسهصح كرارخید هسا رریو . هرو ید
 هنیدزوا رخآ ضعب كرانیاد ضمب هدکرت نالوا مر هکنوج
 ندنو دم ی هدشنس یمحالا كاد ره بوشوا یراناححر

 .رولک مزال یسلوا رادهصح

 هک هوش ۰. ردنوجا زارتحا ندسصو یدف هثراو طقف
TEهز و هیصو ی هعادو عدونسم هدر ده ینردنل و ند - 

9 



NOE 

 هدام ۷۰ هدکدتبا اعدا یکیدرو هب یصو هلعءاس برا

 .رونلوا لوف یزوس نیلا عه هحنمکح

 یتسهکرت هلغمالوا ئورعم تراو هدنهاظ كعدوم مب کهن

 دا ها عدوتسم هلتهج ییدتبا ضق 8 ناما

 كعدوم هرکصندنوب .رولوا تاح هسریو هموقیع نیما ینهمیدو
 تلط ندعدوتسم یهعیدو موق ص ثراو هسلوا هاظ یتراو

 .ردیا دخا ندلالاتس نیما بوسهدیا

 هدا هدنسهداعا كنهعیدو هرزوا ینیدنلوا .ناس هدهلحم

 اما ۰ ردهدنروص ینیدلوا نیدلاب قرغتسم هکرت تعجام موزا

 قرهبلوا لخاد هعیدو یمب هسیا لکد نیدلاب قرفتسم هکرت
 .زلک مزال نامض هسیا رونلوب یفاک هجروب لام هقشب كنکرت

 هصاغ اع ن؛تهدو تصاغلا عدونسم هک ردسللوا مولعم

 توف یحاص اب هننحاص لام قترآ بولوا یرب هدکدتیا هداعا

 رگ مزال نایاب .زالوا لم هتراو منا سرا
 .راتدر کو راتحخرد

 > هدام Ao جم

3 

 ییلثم هسلا ندنابلنم هدکدلک مزال ینمضت كنهعیدو

۱۷ ۷ 

 e ات



3 3 ۳ 

 بت ۷ 0/۸ بم

 و 9 كش نالوا بحوم نا EN ندنابمف و

 و ( .رولک مزال كمرو یتمیق
 E یمکح کیا هدام و

 هکهلبوش .رولک مزال یلثم هسیا ندنابلتم همیدو «لوا مکح

 السا هدالع نمز یهطنح نالوا هعیدو هدندزن « عدوتسم

 یهدکالهتسامو عدومهدقدل وا كجهری وینلث هداخرتقو هلکمنا .

 تقو هسخو . ردیا کح هایم کاح هسا بلط یتمیق
 .لکد هلتمىق ییدکالسا

 ۸٩۱ یبس كنسلک مزال ىلثم كنهعیدو نالوا ندنامانه

 . رولل وا حاضبا هدنح رش هدام

 اریز . رولک مزال یتمیق هسیا ندتابمیق هعیدو «یناث مکح

 بولوا بصغ نامز یعوقو موب كئ
 تقو هرزوا ید وا ناس e هرقف كنهدام ۱

 یسهیمومع هلم كنهدام ون هکرواک مزال تمیق یهدروکذم

 . ردهدام ۸٩۱ رکدلارام

 نامضهدکدلکمزال ینمضت كنتمبق ناصق كنهعیدو مکه تن

 .دولک مزال تمیق ناصقن یهدنعوقو موب كيش نالوا بجوم
 مو كش نالوا بحوم اض كنهعدو نالوا ندنابمق ۳

 حاضبا هلا رالاثم ینا هجورب یح هلک مزال یتمق کم نعوق و
 یالوطندنسعا تافو اله یی هعید و عدوتسم هک هاب وش .رونل وا

 .رولک مزال كمرو یتمیق یهدننافو مو هدک دلک مزال نام
 تن

 ش نالوا و ات



 ی

[ ۳ = ۲۷۵۵ -- 

 هدی ودیا كاسا یآ زر ندا رد ی هعیدو عدوتسم مەت

 كنلامعتسا .رولكمزال یتمیق یک دنلامعتسا یادتبآ ةسلوا فلت

 یادسا هن هک كأ صفات یتمش یو ک ین وا اب یجنکیا

 . ردا اضتفا ینمضآ كتمق یمن اقا

 یادیا عدوم هدلاح ییدتا راکنا یهمیدو عدوتسم اذک

 روک ذم عدوتسم هدکدشا تابثا یتمیق یهدراکنا تقو و

 الصا یتتمیق كنهعیدو رلدهاش اما ۰ رولیدیا موکح هللا تمیق
 ردقه یتمق كنهعیدو هدراکنا مو عدوتسم هدلاح یرلکدملم

 نا تاقیلعت سیلیدیا موکح هلبا ردقلوا هسردبا رارقا ینکودبا

 رحبلا ىلع نیدپاع

 تاسحو ڭكنىدنس قحولا

 یراتمیق كنیرتفد

 یلیزاب دغاک لوا یتمیق كنيدنس قجالا هلبرتفد باسح
 یواح كدنس اب رتفد هسخو بولوا تمیق یهدلاح یتیدلوا

 . زانوا یراتمیق كرلنوب غلبه یییدلوا

 اف یتنجالآ ES ا وا

 شا هدب وديا عاديا ا ی دنسر موسصو نونعم

 هسلا هه سه یتمق ایوتکم دنس لوا هبشا اسا ىلا خد

 ین دلوا یواح كدنس لوا هسخوب بولک مزال ینامض كن



 جت + —

 هدغاک السا و فالتا اریز .هیضبف زلک مزال یتامضكغاتم
 .زالوا فداصم هغلم یییدلوا یواح هسخو بولوا فداصم

 و اما .زاک مزال یطوقس كنید هلىسملوا عیاض یدنس ندو

 كناددلردیانیع یخ د نو دم هلکمامهدیا نیدتامئا ناد هدنروص

 فن وه فو هتسلوا فل حالا

 . رولوا فاضم

 هعاخ

 ردیواح یثحبم ییا

 لوا تحصم

E تسکین 
 ردرناد

 ندهسمککیا نوجما نوتلآ زوب نانلوب هدندی هنسک رب ٩
 یکندتنا عاديا یمودنک بولوا كاس عدنک داغ یر سه

 ا عا ادا سراتو اک وا مدلاح یرلکدتا اطدا
 و دل وا هر یتد نوا کا ےک وا هه اقا
 هلى كن | هسا رتسا ندنسغنق بولوا راتخ ا ەدىم اد

 عازتهدنییأدب ین هدبابوبراهسمیکل وا هکردقوش .رولیبهدیا ادب
 .ردیانبعت هلباهعرقینکح هری و نم همکءادتسا هدر دهی رلکدتا



0 
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 هب اعدم هسردبا لر یحد ندع كنب کا یدعا

 رب کید هنت وا بولوا كرتشم هدنس یعدم یا نوتلا زو

 رزو هنر سه هلهجولواو یسهرو هرنوو یخد ی لا اف

 مکحنوجما یسیرب زکلاب ارز .رولك مزال یسملبا اطعا نوتلآ

 ودیا ناع ید نوحا یسکنآ هک وا .ردقو تزولا هدکعا

 تح ارز . رازامهلآ هنشين ندهتسک وا راهسمیک لوا هسیا
 نوجما یرئید بودیا ناع نوجما یسیرب هنسک وا و .ردقوب
 یرکید بونلوا مکح نوجما ییدتیا لوک هسیا ردیا لوک

 بولوب نوجا یسیرب تج ارز .زامهلوا مکح یشرب نوجا

 7 یدهلوب نوجا یرثید

 فیلکت نبی یخد نوجا یسکیا هلهجو هفآ "لس ۲
 3 هلنعل وا فالکت نام نوحمایسرب الوا هدقدلوا قحهنلوا

 مزال ی ید نره ید نرضاوا ل ا
 لک ند رنابسلوا کت نوا تر لو

 یمکح هستیا مکح نیدمنا فیلکت نیم نوجما یرکید کما

 . زالوا دفان

 یدتا عاديا یر ندزککما یروک ذم علب هبلعیعدم ۳

 یروک ذم ایم رلبعدم هدک دید مرونملسیغیدلوا کناه اما

 هنرزوا هيلع یعدم قتراو .رارولم هلا بودیا قافتا هدقلا

 قاغا هلهجو وب رابعدم و .ردقو نامض هلهجو لوا "هلئسم
 [؟عانتما ندمیلست هرلنآ هیلع یعدم هدنرافدلوا قجهلا بودپا



ATSست  

 هناعدم یر سه هدردقت یراکدمهدیا قافلا رابعدمو . نصهدیا

SSرارولمهدیافنلکد نع هاعیعدم راد هنفر دعل وب . 

 یر یخد ندنساوعد كنسکیا هلع یعدم هسلا ردیا نا

 ۱۵و هم ها لرکو رووا
 رج رول وا

 یاب ثحسم

 ض»# هر عدونسم هلا 9

 ردرناد هنافالنخا

 ردراو مهعیدو لامر هللوش هدنس 2 هعدوتسم عدوم ۵

 زوس هساد زدنکلم 2 لام رود دم عدوتسم هدلاح ییدید

 . قاب هبهدام 0۷۰ .ردکعدوتسم

 شویغ كس هدنس 2 SS هسمک رب مکه تن

 هنسک وا یی هلرقم هدنکیدید كدريو اکب یدیا راو مهعلدو

 رو ورک ردُغ هراب مکیدریو یدیا قو كهعلدو هدنب كنس

 . ردکهل رقم زوس هسید
 تیراع رب هلیوش هدنس مث هيهنسک رکید هسمیک رب اذک

 هدلاح یبدید كدتیا هداعا اکب لامعتسالادعب یدیا راو مناوبح

 مکح هروک هنیماما هسید ردمکلم من ناوبح روکذم هنسک وا



 ها

 فهم وا یعب كهل رقم زوس یخد هدنو ینع . ردهلوت

 ۱ . ردکرقم زوس هدنو هروک همظعا ماما اما . رولوا

 ۀنیرزوا یراکنا ود ٌلدمریو همیدو اکب عدوتسم “

 فلت كنهعیدو عدوتسم هرکصن ذک دنا :تاننا ادا عدوم

 .رولکمزال ناخ بولدیالوف هسلوا كحهدیا تابا یغیدلوا

 هنغب دل وا دوحادعت درک ینات كن هعلدو یرلدهاش كعدوتسم

 .رانوسنبا تداهش هنغیدلوا دوحالق كرکو رانوشا تداهش

 من كەعيدو كنس اي ردقو كەعيدو كنس هدنب عدوتس اما

 دوححملا لق هرکص ندکدتا راکنا ود ردلکد مزال هعرزوا
 دوحیادمب هدهسبا رووا لوق هسا هن ٌهماقا هنغیدلوا فلت
 »۷44 « .رولک مزال ناخ هت هسا هس هماقا هن دل وا فلت

 . هتلمکتو راتشا ردلاو راصالار ونت قاب هنحرش هدام
 كعدوم بوسهدیا هن هماقا هنغبدلوا فلت دوخمالقو

 هنکیدملیب یفیدلوا فلت دوححلا لبق هدکدتیا بلط ىتيعب
 . رونل وا فیلم

 هرکصندنراکنا ود ردقوب هعلدو هدنن عدوتسم هکر دق وش
 تدابش هفلت اقلطم رلدهاش ییدشتا هماقا هنیدلوا فلت

 مزال نامض رلهسعا تداهش هنغیدلوا فلت دوحالبق بودیا

 و

 مدمر و هرکصن دک دید مدر و گیس ی هعیدو عدوتسم ۷

 یدل وا عیاض یکی جک زال نامض هسلوا كج هد یدلوا عياض



Kigerی  

 مکیدلیوس هد یدلوا عياض نکل مدشما در هرکصن دکدید

 3 رولک مزال ناخ هن هسلد مدتا اطخ هدزوس

 هدمدی مدیشلآ همیدو شورغ كيب ندنس عدوتسم ۸
 تملا ةو عدومو ود یدلوا فلت سصق الو دعت الب

 .رولوا نعاض عدوتسم هدنرتکدتنا فالتخا ود كدلا اصغ

 هجورب لدیشهرو هعیدو شورغ كيب اکبنس عدوتسم اما
 فالتخا ود كدلا ابصغ عدومو ويد یدلوا عياض روک ذم

 كکدر و عدوتسه مکه تن . لک مزال نامض هعدوتسم هدن ر کدتا

 مزال نامض یدلوا عیاض رص الو دعت الب یدیا هعلدو هراب

 نامض هدنراکدشا فالتخا ود یدیا مدوا عدومو ود زلک
 : زلک مزال

KE E ۹هقشل و ممدوا شو رغ كس  

 كيب مکیدرب و اکس هعدوم عدوتسم هلکمریو هعیدو شورغ كيب

 زوس هسید یدلوا عياض هعلدو یدیا لباقم کا شوغ

 5 رعد وتسه نيملا عم

 ج یاعتو هن احبس هللا و

 میظعلا هللا رفغتسا و



 دز ۲:۱۵ .تح 3

 مک ثلاث ناب تم

 ییبدلوا م تشد ن

 باب ججوا ندباب چوا

 €( ردلماش لصف يا بولوا یدرهح تبراع ژ

 تاما كنسکیا ارز .یدلروتکهدباتکر هعیدو ها تیراع

 .ردراو یرلک ارتشا هدقلوا
 كىل مه هد راع ارز .یدنل وا رخت ندهعلدو تراعو

 بولو عادیاز کلابهدهمیدو نکیادوجوم عادیاهدمهعفن كبل یب
 وب هلتهج وب .ردکم تیراعو درفم هعیدو هلغماملوب كيلم
 نکیا هلماط یی وا روا .ردراو قرت هبالعا نداندا هدهلماعم

 . راع در "هلمکنو رحم راشو ءرکص
3 

 یتیعورشم "هلدا كتيراع

 ثبات هللا تما عاجاو تنسو تا و هم تارا

 ۰ یواطحط ردشل وا

 . ردشع وا سست ود نورواعتام
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 تقو ییدلید بولوا كعد عافتنالا ىف بوانت روامت

 یلم هرزوا كملنا هداعا هن شود یعاقتا تب و دادرتسالاب

 . ردهنسانعم قملق نوجا یربغ یعافتنا هلبا

 تالکم هلبتهج قلوا عافتنالا یف بوانت تیراع یدعا

 نایلوانکم عافتنانیرمسکلدیا نیعلا كلالمتسا وللثم تانوزوم و

 ینوعام عنم سدقت و یلاعت بچاو . ردلکد رتاج هراعا هدرایش

 .یداشالک | ییدلواهدونخهراعا هلیسمروس مذ ینهراعا مدعیعی

 .ردبلاعتهللا نع تبان هدرطضم تباحا « ینساح كن هراعا

 هملع ءانن ۰. رولوا نوجا جانح ىح ا یک ضرق هراعا ارز

 ةنسحلاب ءاحنم یاعت هلوقل یا» نکا نوا هرب یاو كنهقدص

 هراعا یک . ردزکس نوا هر یاو كضرف « اهلاثما رشع هلف

 ۳ ی ا ارد رم پولوا هرم
 اما . ردنا ندیلاعت و كرات هللا بوک هدهناعا و ندنکیدلبا
 رم ردقو تبا هدتقشح هلغلوا ندیلاعت هللا ىلعف كربعم

 . راتګ در لنک و

 مالسلاو ةالصلاهيلع هكردترابع ندلوسرلا لعف ىخد تنس
 هراعتسا یسرف رب ندهنع یلاعت هللا یضر هحلطیا یراترضح
 او اراک نوری

 لک ا کک تالوا یک اراک فنمراخا ید تما

 املع ضعب رکید هدلاح یراقدلوا لئاق هنکوړن|بهحتسم املع

 . راتم در ردرلشاوا بهاذ هنغیدنلوب هحاو هسا

 ی ی یا ی سی یخ یی توقیف ss eT ی یا



 داد یی

 بولوا كعد بوسنم هبهراع قرهلوا ءابلا ةددشم تب راع

 واع لدل وازام تبراف لف هیت ور دیشا یر
 هراعتسا هرزوا یتیدلل وا ناس هدالاب ارز .ردلکدشلدبا تدسن

 هکولاح بولوا رداص ندمالسلاو ةالصلا هيلع ماقملاع ی

 ردقولعو یدیا رازامروس باکترا یلعف نالوا راع بحوم

 . یدیا دعا ندلاعفا نالوا راع ثعاب را

 راح یسعلوا تئارق ید قرهلوا ففخحم یظفل « تبراع

 . راتش در و راتحرد ردشملبا کو ییهوح یکودا

 مد( لوا لسف )ع-
 ( لئاسم قلعتم ههراعا طرش و دقع و

 (ردەدننایب

 یسهعل را عاونا ثكنهراعا طو رش

 هراعتسم یسحر بولوا عو ترد هراعا طورش

 هضبق یس درد و هریعتسم یسجنچوا و هریعم یسجنکیاو
 یسحنجواو هدرلهدام ۸۸۱و ۸۰۸ یسحمر یدعا .رولوا دناع "

 ُه ردروک ذم هدهدام ۸۱۰ ید یسحشدرد و هدهدام ۹

 نا: لاو هفت ناونع وش رل هدام ۸۰۷ و ۰٩



 — ۷۹۸ سس
 بسانم قلزاب هدنتحم یاونع یا لصف رانو هلتهج ینیدلوا

 . یدبا

 et ا ۸۶ و

 (.رولوا دقعنم هلبا یطاعت و هلن | لوق و باح ا 6 هراعا

 ندرلهدام ۱۰۲ و ۱۰۱ ینیدلوا صوصخم هظفل لوق و باحما
 ۰ یی فا حاضبا هدنحرش رهدام وا یدل و دافتسم

 یربعآ یطاعت و هلزوس لوق و باح هدهدام و هیلعءانب

 ندطاعتو ندلوقو باما هراعا نکر هدلاحوش .زالوالردتسم

 . قاب ه هدام ۱46 < رولوا شلوا تراىع

 هدافتسم ماکحا

 ینج هلوا هللا لوقو باما یداقعنا كنءهراعا هدهدام و

 . رولوا دافتسا مکح چوا هلیسهلوا رک ذ

 . زالوا دقعنم هراعا لوبقالو باجا الب « لوا مکح

 O So هتتمک را a وب

 هبهنس» وا موق ص صخش هدیوردنوک الوسر یصخش رب نوما
 ترول ندتسهاع لام وا هللهخ یتدمهلو مدنسهاح هدنشدراو

 لاموا ندندب رعتسم تونملیوس هدشر كرەرو هب هسمک لوا

 ل وز هک ابد هه هضراتد رد هک وا هلو ت
e 
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 یسغنق هدرردتا نامضت هبهسمک لوا ندیا ضق ندموقص /

 0۸ هللا هدام ۸٩۱۶ .ضمهدیا عوجر هنیرکید هسرولوا نماض

 4 . قاب هنحرش هدام

 ندیا باجا . زالوا دقعنم هلا باحما زکلاب « ینا مکح

 هراعا هنسودنک لام كربعتسم هکلب و . نوساوا ربعم هکولو
 . ردط رش یسلوا قحال یملع هیدن وا

 نالف یمهبور وش دوخاب یعاویح وش هسمک رب هلتهج وب
 رم و رضا هداروا هتمه وا هود مد دراتآ هان

 یهبود ا یاوبح روک ذم نکا لکد شمتشیا یرازوس وب
 ارو تاج ارز روزا اش لو را
 . یدنلوا ناب هدنحرش هدام ۱۹۷ ینیدلوا طرش عاهسا

 یلوسد اب ریعتسم ینب یسودنک یزو وب كريعم اما
 یی هرعتسم هدیودبا عاتسالدع "ییوضف دوخابو هسلبا عاتسا

 زالوا نماض اا هدعل راعتسم هدهسشا رابتخا هه

 . ردلوق العف قلا هرکصندنو ارز . راتم در هلک
 . زالوا دقعنم تیراع ید باحا الب « ثلات مکح

 هبهنسک رکید هسمیک رب هراعتسالا قبس ریغ نم هلتهج وب
 هسلا هدوا هدهساد تبا لامعتسا و مادختسا لا یماوبح وش

 ندنشرط عدوم قرهلوا هعیدو دقع کلب تولوا تراع

 لوا ندنفجهلوا شمریو نذا هرزوا كما عافتنا هعدوتسم

 رحم رولوا هنیرزوا هسیک لوا یی یحاص یمهقف كناوبح

 ی ی ی ی تو ی ی یک
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 هد اه خو را در هات و ۱۳

 مدشا ELS ا وش هار همکار الثم ) ۱

 ضوع الب یتتعفم كلام وش دوخا ( مدرو تبراع دوخان

 دوخاب) ۲ ( هسید مدلبالوبق یغدوا بوید مدتبا) كيلعاکس
 ۱ ی صف كرهبملیوش یر
 رعتسم هد ی هسرو یخد وا بود رو تبراع کم نا وش

 e رولوا دقعنم هراعا و هسا ضق یخد

 ماهه ماکحا

 ولو دات سم یا نام وب

 رصحنهظافل او ت راعدقع هلکماسد « الثم» «یلوا

 . رولوا ناشسم ییادلوا

E Sol 
 هلماعم و هشا لوق هدوا هدیود مدر و ضرق اکس هرزوا

 ‹«دساف ضرق ارز . زالوا دساف ضرق هسخو بۆلوا تیراع

  دخا هرزوا كما در یلثم کش و عافتسنا هلک الا نسا یاوح

 . رحب رولوا نومضم هلبتمیف هسیا وب بولوا

 وش ابو مدتیا ضارقا اکس نوجا كمك نوک رب یمهبور
 مدلیا ضارقا اکس یا هرزوا قلوا نکاس هنس رب هدمهناخ

 یک ینح هلوا دقعنم هراعا هسا لوق ید ریعتسم هدیود



 RAR 1 ی

 کس هدزوا كمریو ےب اکآ و قهاللوق یماوح وش رم
 . راتح در ٌهلمکت رولوا تیراع هسید مدر و

 لوق بونلو لوق یا هدهراعا داقعنا لفل هراحا نکل

 . رولوا دقعنم هراعا هلظفل هراحا هروک هوا

 زا هدم فار صدا وش اک کل هک

 اناج یمهناخ وش «هدبوبملیوس یظفل یآ رب دوخاب مدتیا راجا
 هدام «۲» . رولوا دقعنم هراعا هروک ةلوق وب هسید مدتیا راجا

 . قاب هنحرش هلا

 کلب بولوا دقعنم هراعا هلبظفل هراحا هروک هات لوق

 كنهبدنه هک رولوا دقعنم هدساف هراحا هلا روک ذم ظفل
 هایت رولشالک | A دامعا هلوف ینکیا و ندنیهاط

 : قا هنح رش هدام «ع۰06» . راتم در

 ندنفرط رعتسم لوق و ربعم باما < هينا هلئسم

 0 ريعم لوف و ریعتسم باما ین هلیسع یک کجای هلوا

 ۱ مکح ید هدهراحاو عیب مکهتن . رواسهلوا یغد ندنفرط

 ۱ .یدشلدنا ناس هدرلاروا يودیا هلو

 E تیاغ یو فا

 یسحنکیاو یلوفویظفل لوق هد و باجا م «یسج رب

 «یسجنج واو یلعفیرکیدو یلوقو یظفل یرب ندلویقو باجما
 یجنجوا زکلا ندرانو هکرولوا یلعف لوق هدنهو باحملا مه



— ۲۷۷۲۷ — 
 یطاعت تروص یحنکیا هللا یجنرب اما بولوا یطاست تروص
  ". زالوا

 العف یک کج هلسهلوا الوق یلوق كرععم اب لربعتسم یدعا
 وا ی هاش زا کتاب دو ارحم رولو ید
 هراعتسا ندنس یلام و كربعتسم اب ضق یراهتسم كراعتسم

 .یک یسملیا لست اک | یلام وا كربعم هنیرزوا یسعد مدتیا

 یظفل لوق و باجا یسهرقف یجنرب كلام یهدهلج
 .ردلام هبلعف لوبق و باجما یسهرقف ینکیا و هبیلوق و

 و الو امت ددا وش
 نولوآ 3 ا نر اط اه سل نیت اا هلعافف" بیطاعت

 ضق ندا کبد و اطعا ندفرط رب هکرولوا كمد لوانت

 رک و نها و نادفرط رب نران ۰ رولوا-لصاح هبا

 كنولج کهن . زاملیاص یطاعت ضیق یی لوبق العف ندیناج
 دوخاب ..» هدلاح وش . رولشالک ا یخد ندنسهدام ۵

 ا ا ی د هتشا نح هارهشلن وس شر
 هدنسهرقف « ا هنیرکید یرب دوخاب » نالک هرکصندنآ طقف

 یجخدوا هدنلاتم هلع هک هل وش .رولمهلسد ردراو لاثم هب یطاعت

 و ایا تلالد هاطعا ندفرط رب _یسهرابع هسرو

I OOD EENی  
 ضف یخد ندساح یعتسم و اطعا ندنفرط ربعم هدلاح وش

 یهدهلحم هدیروص ول . رولوا دقعنم هراعا هاب | یطاعت قرهنلوت
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 لیبس ىلع كناطعا یسهدابع هدبوبد ریو تیراع اکب یلاموش
  ۱لسس ىلع اطعا ارز . رولوا شيوا هشرف هنسملوا هب راعلا

 هالعا هلفلوا یلدا هراعاو العا هه هدهسلا رولوا یخد هنهلا

 . رولوا فورصم هاندا هث دلوا لبلد

 . زالوا دقعنم تیراع هلا دعو « هعلار "هلئسم

 اوچ وش نو ناب هند سس اه
 هده ساد مررو نیرا یخد هتک وا هدود رو تبراع کن

 بصاف هسلآ نذا الب بوراو « نرا» نوک وا هسک لوا

 نددعو درع بولوا دقعنم تراع هدهلئسم و ارز .رولوا

 | . یدلاق ترابع

 یناوبح رب نوجما نیراب ندهنسک رکید هسمیک رب طقف
 رعتسه کما هراعا یخد ها هدب ودبا هراعتتسا

 و ارز ۰ رولوا اغ هراعا هسلا یاوح بوراو نوک لوا

 . یدلوا دقعنم ءراعا نوک و نوجا نیراب هدهلسم

 داسفا یهراعا یتلاهج كنەكلم عفانم « هسماخ "هلئسم

 .زالوا عازن ثعاب عفانم تلاهج هدهراعا هکهلتهج وش , زملیا

 .زملیاباجمایدقع داسف تلاهجوا هیلواعاز ثعایاکتلاهجیهو
 مزال دقع هراعا هکردنوش یسالوا عازن ثعاب كتلاهج و

 «هتعفنم کیدا رادتنا هیافتسا لریعتسم رک ا» رعم هلغمالوا

 هللا دقع خسف هدهققد و تعاس ییدتسا هسیا لکد یضار

 هلخنوا همزال هضواعم دوقع اما . رولسهدیا دادرت سا یراعم

۱۸ 



 نا ناف یا را

AS یک هداجا و عس ۰ دولوا عازن ثعاب تلاهج Sa 

 هکرولوا دافتسم ندنربصت یلاموش یهدلاثم «هسداس "هلئسم

 دم هداک ۸۱۱ یدطرش ءهمزانا تک یتمولعم لراس نع
 را 3 هلنک و را

 دلرععم راهتسم هکردبا تلالد یظفل یلام « همباس "هلئسم

 تراسع ندتءفم كيلع هراعا ارز . ردطرش یسلوا يلم

 هسا كبلع تولوا ١ راتع در هلمکت زولوا ندکلام ىع .

 هجوز هلهجو ینیدنلوا رکذ هدهدام ۸۷۲ هلتهج وب «
 کجهبیمهدیا هراعا هبهنسک رب جوزلا نذا الب ی كنجوز
 هربعم هسراید یحاص لام هسقج بوصخم لام راعتسم یک

 هدنحخرش هدام ۸۱۳ مکهشن .رربدتبا نامضل هربمتسم هسرابدو
 رونلوا حاضیا .

 طرش یملوا كلام هنسهقر كراعتسم ربعم هکراو ردقوش

 ردیفاک هدهراعا تح ید یسلوا كلام هتعفنم بوشلوا .

PE نالوا فاتخم هلفالتخا كنلمعتسم هلتهج و 

 هدراذدام ۸۳۰ و ۸۱۹, یک 2 دا هراعا هرخا رجأسم

 .رولسهدنا هراعا و ازد وارکذ

 e هدام ۸۰ ۵ زی

 یاجتا نالوبعوقو ندنفرط ربعتسم ( وكس هلربعم )



No ۶ 

 ريعم هشیرزوا ناجا كريمتسم ینب .رح ( زاملیاص لو )
 ۱ نزول دات اس ترک

 لوقو باجا هراعا هرزواینردنا وا نایب هدهشاسءدام اریژ

 . ردلکد یر ندرانو هسیا ا بولوا دقعنم هللا یطاعت ا

 .یدشک وانام ەدەدام ۷ ینح هه وا داتسازوس هر هدر و ۱

 هدب وبتسا تبراع یشر) مولعم (ندنرب هسمیکرب هیلعءانب)
 یش لوا هسمیک لوا (هدلاح یفیدلوا شملیا توکس یحاص

 ىدە .هتنمک فاش لو اه اه
 هدقدلوا فلت نزسقلوا یرصق و ىدعت دوخاو هللا یصه اب

 .قاب ه هدام ۱ (ء.رولوا) نماض

 ب هدام = ۸۰٩

 ردندناعربت کلب .ردلکد مزال دقع «تیراع
 «۱۱ع» .ردراويح ه هراعا خسف كنف رط دحا هبلعءانب

 . قا هنح رش هدام

 یتراع ریعتسم هک ولو  تقو ییدتسا رعم ]ل هلتهج و

 یراعم هللا ( عوجر ندهراعا  نوسلوا شمایاللوق زونه

 ( .رولس هدیاژ دادرتسا

 لکت نوسلوا رک نوسلوا هدبقم اب ةه هراعا

 هص رع شهلوا هراعا نوحا عدد باس درک راعتسمو .راتحم در



 ٍتیح ۷۷ بس

 مدیعوحر هلريعمو .نوسلوا یش هقش رکو قوسلوا ضرا اب

 نو لر قول و: ناب رر كرل هراس

 هدام روکذم یدلوا یسانتسم ثكنهدام وش یسهدام ۷۲

 . رولشالک | ندناحاضیا كحهب رب و هدنحرش

 .ردشهلوا تابثا ولرد ییا عوجر زاوج ندتیراع

 ه راعلاو ةدودم هحلا» هدوا هکر دیع رش لبلد ءیسحرب

 .هانع ردش رش ثیدح «ةادّوم

 اشف ایش عفانم هک هوش . ردیلقع لبلد « یسحنکیا

 تباث هلیئودح كعفانم : كلم هدهروکذم عفاف بولوا ثداح

 ندهراعا «ردلحتسم كلم توس هدمودعم کنوح» ندنغح هلوا

 بولوا عانتما ندنکیلع كعفانم نالوا تبا زونه « عوجر

 جد هدهراحا یتح . یلیز ردراو یتحالص كريعم هسلا کوب

 لا وسرپ هدنحرش هدام 4۰5 ويد یدیللوا راج خسفو عوجر
 . یدشلدیا رکذ باوحو

 كعوحر ندهراعا

 یتهارک

 لش هحل وا تقوم هراعا هدهساا زباح يا ندهراعا

 "هامکت رد-هورکم هلنعل و دعو فاخ هدع وحر تقولا ماع

 را در

 .رولوا خسفنم و لطاب هراعادقع هدقدلل وا عوجر ندهراعا
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 .ردعرف كهداموب یهمان هرقف كنهدام ۸۳۱ هللا هدام ۵

 ضع یک طثاح ءانب رھا یا الب هدراعتسم هناخ «ریعتسم

 ریس هدکدتا عوحر ندهراعا ربعم هرکصندقدنل وب هدنا اشنا

 نا طتاسا مدہ نا هلسلو . نعهدیا تلط ندریعم یففرصم

 ره ضرالا تار نره ءال

 ریعم هدیودیا هراعتسا ییهباخ رب اک هلتهح و هن

 نذا هغعا هنا ض نوحا ریعتسه ىع یدک هب هسمنک لوا

 ینسانب یعتسم هسآتاصهلق وقح عیه ین هناخ ریعم رک هدهسر و

 هد در نکا لقمه تلطل ادعا : رواک مزال سا مده

 . رولوا نماض هشا طبرفت

 هصخش رکید یراوید یسهناخ هسمیک رب هلتهج وب هنب
 یتسهناخ هک لوا مرگ لک ا نوعآ ققوف

 .رولس هر دتا عفر یشبریک هصخشوا مدآ لوا هسااص همدا رب

 اش هدراود روک دم كشيرک لوا هدنعس نبح عیب هکر کم

 .راتحدرامکت نعهریدتبا عفر هدلاح وا .هدیا طرش یرارقو

 هسا طرش یتساش كشيرک روکذم هدعس ناح « ریعتسه اما

 . ردلکد ربتعم طرش وب
 هه رک راو مه همت و

 عضو شرک ید هغ وا ودا هزاعآ نوا فک وقت

 .رولیبهریدتباعفر یشیریکی راو هسلواتوف ریعم هرکصندکدتیا

 هیلعءانب . هلیدیا طرش یرارق تقو ینیدیوق یشیریک هک ولو
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 راتخم رد ردراو قرف هديب ثرا هلبا مس رارقلا طرش

 «راتحم در "هلمکتو راتدرو

 وحول ہد س هصسع SS ر هلتهح ول هنن

 ک ۲ ا زرا ی عا یتب نذآ هئراو هرزوا قعا اس

 تافو ریعم 1 ل دا اشنا انب ید ثراو هدیودیا هراما

 هک کم , رازواسهر دنا عفر یانب و هام یسهرو رکید هشا

 كراو نایب هبا هصرع روکذم كردیا ماستقا ینهکرت هرو

 . هديا تباصا هنسهصح

r seوات  
 نذا هرزوا قما انب نوحسش یدنک دوخا كلالا نذا الب

 هسلاص یراد یحاص لام تم ندقداب انس 2 هدهنلآ

 د وو دور هب قرتشم یراد لا عده یانب ریعتسم

 بحاص هرزوا قعا انب هدبرما "یضارا هلتهج و هن

 ندشنذا ضرا بحاص نیدعاب اب زونه هدیولآ نذا ندضرا
 .زولسهدیا عنه ندقعاب اس E كردبا عوحر

 . رولیهدیا خسف ینهراعا دقع یخد ربعتسم هلتهج وب هنب

 ریعتسم الثم .ردلکد یزارتحا یربصت ربعم هدهدام وب هبلع "ءانب

 علق یهینبا تقو یکیدلید :کصادقدا هشا هدهص ع راعتسم

 هدلاحوش 1015 نوسل وا هتقوم كرک هراعا .رولسهدیا

 « رولم هدیا خسف یهراعا دفع تقو يدلبد یحد ریعتس#
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 هدن رلکدتا خسف یتراع كردبا قاقا رعتسمو راعم 2 هتن

 . یک ینجهلوا خسفنم تیراع

 هلهحو چوا كتيرا
 ا

 . رولسهنلوا خسف هلهحو چوا تراع « هصالخ

 ريعم ۳ هلخسف كربتسمزکلاب ۲ هلضسف كرم زکلا ۱

 و تن رولوا خسفنم تراع هاخسف قافتالاب دریهتسم و

 . قاب هبهدام ۷۷٤ .ردیکهعیدو تبراع هدهلئسم وش هیلعءانب

 یهدلوا مزال كتبراع

 هاتسم

0 | ۵ ۱ 

 ۱ . رولوا مزال تراع هدتصو

 ام تل هدیه
 كحدیا لوق یصولا توم دم هلیحوم رار هلغلوا دعاسم

 نوسلوا هقلطم كرك تبراع . نمدیا عوجر یسهرو كريعم

 وو “وامك نوسلوا هدیقم رکو



 فن ات

 e هدام |۷ قطح

 هراعا دقع هساوا توف یسغق یه ندرعتسم و رعم )

 كنیدقاع دحا تاف رصت یکهقدصو ههو مس (.رولوا خسفنم

 هکرد وشیبس كنخاسفنا كنءهراعا هدلاحیندلوا خسفنم هلرتافو

 ثالم لحم مودعم هرزوا ینادنلوا ناس هدنحرش هه ا هدام

 یوم كنکلم هعفانم نالوا كبلع هتسودنک كربمتسم هلغمالوا

 كلم دوجولا لبق بولوا لصاح هثدلوا دوجوم عفانم لوا

 قرهلوا توف سعتسم « لوا ندندوحو كنها عفانم .ردقو

 . رولوا حیسفنم هراعا هد هبتآ عفانم هدقدقج ندتیلها کلم

 راعتسم قرهلوا توف رم لوا ندندوحو كن هیت[ عفانم مکه تن

 كنهراعا ندنراقدلوا شما هراعا هرو هدکدتسا لاقتنا هنسهترو

 ۱ نه مک

 هنرزوا هراعا خاسفا

 لئاسم عرفته

 رکن لا ی آ هنیرزوا هراعا خاسفلا هللا نیفرط دحا تافو
 . ردیا عرفت هلئسم ییا

 ت راعلوا ۳ ریعتسس# هک دا تافو ربعم «یلوا هلم

 . قاب هب هدام ۰ رولوا صاف هسا ردا بوسمهدیا عافتنا هلا



 ح

 لامعتسایراعتسم یراو هسا تافو ریعسم «همنات هلئسم

 شماملبا هراعا هموق ص ثراو یراعتسم ریعتسم ارز .نمهلیا

 هدام ٩4 قرلوا نذا الب یلاسعتسا كموقم تراو اوا

 هدنروصو .رولوا مدت صعق زی احریغ یلامعتسا هحنحوم

 رات دز لیک وزا فا هنر ولوا فلت مد ردپا لامعتا

 هراعا هسلوا توف اقاعتم انام هدیسکیا نیمتسمو راعم
 ۱ رول وا داشتسم ندهداموب ینح هل وا خسفنم

 هب راعلا لدهحم

 خسفنمحورشم هجورب تیراع دفع هلبتهج ییافو كریعتسم

 تا و الاهح رعت سم ىع هسلوا دوج وم هدنسهکرت راعمینم هنر دلوا

 . رولک مزال نامض ندنسهکرت یک ینیدلوا هدهعیدو هسشا

 ى و
 كلف هرکصندکدتبا هرامتسا یحبلق رب هسمیک رب الثم

 هل جاق ید هئرو بودیا تافو الهم ندم ا ناب یلاح

 كنافوتم یتمق كنوا رلهشا ناس ینراکدملس یغیدلوا

E 
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 باشتا نیزسکلدیا هالبتسا یبع ۱ ( كراصتسم )
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 راعتسم ۳ و طورشم ضوع هدتراع دقعو ۲  یسلوا اص

 ردطرشإ) یتسماملوا ىص نانلوب هدیناصو تحت . (

 . یدایند څا نیزسکلدیا كالهتسا ىع ۱
 تاددعو یادغبو هبرا و رناندو مهارد 6 هبلع ءان 7

 هزاعا كرابش نانلو فقوتم هنبع كالتسا «عافتنا یک هب راقتم

 هراعا كناوبح یرارف إل وللثم ینیدلوا حیرت یسهراعتساو

 وب درج یتح ۰ ردلطاب یی ( . ردلکد حیح یسرامتساو
 لامعتسا نذا الب تورط یاوبحیرارف ریعتسهنیرزوا هراعا
 ورا ا لک لوا ضاق ها
 بلط تانیمضتندنآ ربعموبد یدلوا میاض یدمتا' هظفاح بوتوط
| 

 یسهراعا كالم

 ردض رو

 ا تاىلثم و ضسو زوح و رادو مهارد یک وب

 . ردلمعتسم هدنسانعف ضرق قالطالا دنع یسهراعتساو هراعا

 قرلوا عربت دقع هدیسکیا كتیراع هلا ضرق یخد تبسانم

 . را دو لک ردسلوا یعوخر قح هدکنسکیا ندندقاع
 . قاب ههدام ۰
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 ترابع ندهلک رد وش هه وقف هک کک

 . رولوا ضرف هساد مدشا هراعا کت یه رآ وش نانو

 . قاب ه هدام « ۲ »

 هک ردوش یبس كنسلوا لوم هضرق كنسهراعا كرلنوب
 كناعا قحما عافتنا هلرلنوب بولوا نذا هعافتنا هلرلنوب هراعا

 ندنکحهدبآ تقوت نام ها دلتا تواقآ هل الا
 هه هسا ناع كيلع . یدلبا اضتقا کلم كنف ةرورضلاب

 ضرق هکوبلاح بولوا یخد هللا ضرق یک جهل یهلوا هلبا
 باحآ لثم در ضرف کنوح . رداندا ندبه هحانهح ررض

 در هلک رولواماق هنماقم نيع نانلوا ضارقا لثم وب هکر دیا
 . راتخ

 اسا

 یرانیعلران و هدهسيا ضرقح و رشم ەج ورب یسهراعا كنابلثم
 هساارولبداناس تعفنمر نوحاقملوالامعتسا هرزواقملوا یاب
 كلم نیعلا ءا عم هدلاحوب اریز .ردقوب هش هنغج هلوا تیراعهنی

 نکي تقبقح بولوا نکم لمع هلبا هراعا نالوا هنسانعم عفن

 :قاب ههدام ۰۱۷ » .رلدک هزاح کا

 کد هرزوآ كع هلال هر

 لاوما شم نوش امانی یاد نر
 ریعتسم هلتهج ینحهلوا تیراع هقشح هلماعم و هسلبا هراعتسا



 ب۲ و

 نههدیاعافتنا ولرد هقشد ندنروصنانلف ناتو لالمسا یرادو

 . راتع در 77

 هراعا نالوا دراو هرزوا ی الهتسا كنابممق

 رددساف ض رف

 شرف دک دارو ت اک هززفا كلدنا كالا «تانمقو

 هدکمعا اشنا یعب قعوق هنسانب کوک توش . رولوا

 دوخاب جاغآ رب هرزوا كنا فرصو قملناللوق هدهنبا یفیدلوا

 شاموق رادقم رب هرزوا قاب كا هنسهسلا دوخاو جيب رك

 هرکص ندنکودیا ضرق بوسلوا هراعتسا ةققح ها هراعتسا

 .رولوانماض یتمق كلام کیدا كالهتسا كرعتسم ین یلدب

 0 هسشا هراعتسا هرزوا تعا هداعا ورک هم هد نکل

 راد هام رولوا تیراع

 هراعا اکس ینییتاط قابطوش هبهنسک رکید هسمکرب میکهتن
 هنسکوا قرهلواضرق هستیا كالهتساو ذْخا هدوا هدهسید مدا

 كارسفلکتو تطوسب هجردلوش هدنراش هکرکم .دولوانماض
 ۱ و تلالد اا لوا

 ارز .یدنلوا رک ذ یودبا مزالیط مث مدع كضوع ۴

 هدهراعا هرزوا ید وا حاضبا ید هدنح رش هدام ۵

  هکنوچ .رولوا هراحا بویلوا هراعا هسرولیدیا طرش ضوع



 ب 6 دف

 ۰۳۰ . راتشدر "هلمکتو رحم رولوا دقعنم هاظفل هراعا هراحا

 . قاب ههدام

 ردط رشیسالوایصنالواهدت الو و هد اص و تح راءتسم۳

 .راتشدر "هبکت ردلکدئاج عربت هلیاریفص عفانم اریز ,یدلنید
 حاضیا هدنحرش هلبا هدام ۵۹۹ میکهتن . قاب هبهدام « ۸ »

 5 یدشعلوا

 هکر دقوش .نمهدیا هراعا هرخا ی نا با هلتهجو

 رولیب هریدتبا تمدخ اک | هلبا هراعا هداتسا نوجما تعنص میلعت

 . راتعدر هلسکت

e ا ۸*۹ r 

 (ردط رشا هدهراعا تح ( یرللوا لفاع دكریعتسم و ریعم ]

 . یک یفیداوا طرش هددقعره ول عادیاو هراجاو عیب
 هدهراعا تح  یرالوا عل رز كريعتسه هلا ريعم اما

 . یدیا هلو مکح ید هدهعلدو مکه تن ۰ ردلکد طرش ]

 . قاب ههدام ۰

 یراهراعتساو هراعا كزيمربغ یص هلبا نونح هیلعءانب إل

 . ردعرفتم هنسلوا ٌءرقف ِتكنهداموش هرقفو « . زالوا ر
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 هن زاوح مدع كن رله راعتسا و هراعا كس ر وححم

 لام عرفته

 ۵ هحنل وا راح یرلهراعا ران و یع) هدلاح وش

 یک ینجهلوا بصاغ هس | ا 4 ودا سا لام و ندب واک

 ملسل و هراعا لامر هون و هحنملوا راح قیراهراعتسا

 . زالوا لّوسم نونح هسل وا عياض بونا ظفح هدهشا

 یسهراعا هبیص كنبص

 راعتسم هدب ودیا هراعا هب یص رکید یلام ۷97 مو و

 . عقاد هحل وا" فات هدد ریعتسه یص بولوا یلام حش ر

 مزال هنیرزوا كنا نامض درد ینیدلوا نوذأم یص نالوا

 قاب »هدام ۱5۰ .زلک مزال یر هرزوا یعتسم بولوا

 هجنل وا روجح یخد ریعم یک ینیداوا روجح ریعتسم اما
 نیمضت هسیا رتسا ندنسغتق ندسص ییا لوا یحاص لام

 ۱ . رریدتبا

 روح یص هلهح و ینح هلل وا زی هدنح رس ها ۹ ۰

 ۴ ابا بوی مزال تار تا دارا و ااا ندرک للامر

 ۲ یه تا نم ی ام رک ا

٤ 
٠ 
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 حاضبا هدنح رش هدام ٩ اا هلو مکح ید هدمیدو

 : یدنل وا

 ه راعا هب اصولابو هب ال ولاب

 هراعا هرخآ یللام لرغص هاصواب یصو و هبالولب با

 زسلدب بول واندنعباوت تراحم اب ندنراح هراعاوب ارز . نههدیا

 نماض هسلوا فات هدبودبا .رات ردو رحب ردعربت قره وا

 . رولوا

 ایر .رولوا اع یسررافساو مزاج كوف 07
 هرقف وش .راتم در "بانک زدندنتاداع كرا اف هراعاوت

 . ردلاثم هنسهرخا ارفف كنهدام و

 ناسو رکذ هديا و هنیرزوا هراعتساو هراعا و هدلاح وش ظوب

 ۵9۷و ٩٩٩ و ۹۵۷ » . ردیا ترت تیراع ماکحا نالوا
 . یا وام

 یعه دت مرامتتا لان و ندیم رد یصو الف

 مزال نامض هریعتسم هسیا و 0 واو ا

 نماض رم هسا کد ا یص لام لوا 0 تو

 یلوا فلت هدندب لر تعتسم هجا واروجحی ص ریعتسم نکن کل تولوا

 یصو زالوا نم و E ندنطیلبست كريعم

 هریعم هلیتهج قلوا بصاف هسرابد یحاص لام هسیا روجح
 ۳۹ ج ۲ ای

ê EÊ : 8 
  ۲ ۱96کد
 بج ۾

1 
۳۴ 

 تو 5

 - ا
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 ۱ هراس قلوا بصاشلا ات 1 رتساو

 در ريدا

 اما پولوا ندنباوت كتراحت ر
 . ردضح عربت کلب ردلکد ندنراحت میاوت یسهراعا

 یدلو رخص كربعتسم « راعتسم

 كلدبا اطعا هرکبد ندنفرط

 یدلو روحح ربغص هآربعتسم یراعتسم نانو هدربءتسه دی

 هبلا عوفدم هلا موق دلو نامضهسل وا عياض هدورو ا

 ندنسغنو ندنسکیا ربعه یا ۰ رد هن رزوا رخآ یعل

 . قاب ههدام « ٩۱۰ » . رردتا نیمضت 3 هسا
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 هلیسید تيا ضق مدتيا هراعا اکس یلام وب نذا ةحارص
 تراع ندتراع باجا ید نذا لالد یک ینجهلوا لق

 ENB هضف یناجما رععم بولوا

 كيذا هلالد و هحارص

 یماکحا

 ندسلح هدمه و هددقع سلم مه هدکدلریو نذا ةحارص
 سلح نذا ةلالد هدهسیا راکرد یا دل وا راح ضق قرفتلا دعب

 ۶۶ ۰ 5 ا دش هدهه ؟ یمردیا دش با دّمع

 نوحا نبرا TT هسکرا ؟یم جا هسخ ول .قاب هب هدام

 مدنا هراعا هدنب هدوا بود مدتا هراعتسا کرو نالف كتس

 هسشا ضف یرو بوراو ریعتسم هد مو هرکصندکدید

 هب هلتسم وش هلغلوا روک ذم هدراتحم در یتحهلوا حسخ هراعا

 . زملیا دش هلبا دقع سلح نذا ةلالد هضق هد هراعا هدوک
 و هدنس ه راعا هلا هه هدلاح و . قاب هنح رش هدام « ۰۶ »

 تعفنم هدمهو كلم مه هدهه اعفاو .ردمزال قلو قرف هدهلئسم

 لئاز ةقوم تعفنم زکلاب هدتراع نکیا لئاز هبلکلاب ندکلام
 . ردراو قرف هلنروص قلوا

eوی دا  

 . (.ردمزالآ) یرییخح یریعتسم كربعم اب (یبیعت كراعتسم)
۱۹ 



 ده

 د اما . ردبا + ی هراعا ناو یتلاهح ۰ ناع ارز

 هل . زملبا لالخا یهزاعا تح ییااهح كراهتتسم

 نزنسعاوا نعت عفتنم و تعفنمو ناکمو 1 هبلع ءاس
 . رولوا دافتسم ندهدام ۲ مکه تن . ردح هراعا

 یرب ندرکر اب کیا نیزمسقملو| ریخت ) دوخ ( اب نبی الثم )
 كحهدیا هراعا ینسدغنق سه ریعم بولوا حک هل وا هراعا

 ربیختالو نیت الب هلهجووب یتح ( .ردمزال یا نییمت هسیا
 یی هشا دخا یربک ران رب نیعتسم هسرزوا هراغا نالوا عقاو

 e یر هدراو توو مرک ر اب کا هدهدوخلا » ربعم الذم

 ..رولوا تصاف هلا یر بوراو ید یا هد هسلد

 كەسلا رولا یتسعنقه إل ندرکراب ییا غم 6 طقف
 هرز وا ریش وو حس هراعا ها ریش یرعتسم ود لا

 ذخا هرزوا قلوا تیراع ین رب ندرکرات کلا روک ذم ریعتسم

 ینج هلوا هدنهکح بصع ذخا وش هد ( .رولوا ډا هنا
 ناب اوا تل وکم هر وک دم دو ام دافهمد
 زل مزال

 » ا رب و » هدلاشم لا یتهرقف « ا طقف »وش

 . روش وا ناس یہع زرتح كنسهرقف

 كعاشم ءراعا

 یزاوح

 .. ردلکد مزال یسمالوا عاشم كراعتسمراما
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 هراعا هکیرش كرك « ردحبخت یسهراعا كعاشم هبلع ءانب

 کیا كئیشرب مکه تن. نوسنلق هراعا هبینجا كرك نوسلدیا

 نوسنل وا هراعا هتفصا ك :.ردرا ید یسهراعا هبیثک

 الاحا درک هراعا هبهسمک یاو . نوسنلوا هراعا انالث هارکو
 .یک كم هراعا ود مدتبا هراعا هزککیا یلام و . نوتشلوا

 هدا اا فشن کلام ا تونی
 راک نیک مایا ود هسا اغا یا کک کلا قو
 ۰ . رات در

 یسهراعا نکا لکد راح یسهراحا كعاقم

 ؟ رده قرف هلغلوا رناح

 ینیدلوا راج یسهراحا كعراشم هنسبربغ كکراشم

 قلوب قرف مدن هراعا هلبا هراحا هلغلوا روک ذم هد هدام ۹

 ندمیلس رحوم قرهلوا ندهمزال دوقع هراحا . ردیا اضتفا

 روح ات بودا باحشا ثلدیا ريج هل هدر دمت ییدتسا عاتتما

 ربج هغملوا ماست ربارب هللا هصح رومأم رغ هحنلوا عاشم
 ربغ دوقع هراعا اما . ردلکد حح هسیا و بولک مزال قملوا _

 یهصح روجأم ریغ هلیساضر رعم هلتهج یفیدلوا ندهمزال ربغ
 هسیا زملبا ملست اما بولوا مام هراعا هسردیا لس یخد

 .زلگ مزال ربج هنمیلست كراعم ندنفجهیلوا یمکح كن,راعا
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 مد( یا لصف ع-
 6 . هدنناس یانامضو ماکحا كت راع ژ

» 
 دنس بنرتمرتا یخ مکح بولوا ییہ كمکح «ماکحا

 برم هشرزوا تیراع یسانعم كناونع والا وش هلغلوا

Eردن دنسهلح ماکحا حد تام .ردکعد  . 

 چک هدام ۲ قبح

 ریعمو ( هنتعفنم كتيراع لدبالب ز ینب اناج ( ریعتسم زز

 او ا تین هلتهج ییذتبا توبا هتسنجمه یغد
 هدام ۷۹۵ یودیا قلوا انا هراعا طرشو < . رولوا كلام ۶

 هسرولدیا طرشلدب هدراعا هنلعءاس .یدنلوا حاضبا هدنح رش

 . قاب هنحرش هدام « ٤۳٤ » . رولوا بلقنم ههراحا

 تعفنم و هدکدتبا عافتنا هللا تیراع ریعتسم « هصالخ

 ۱ . رولاق اناع هسودنک

 تدم رب یراعتسم یی ( لامعتسالادمب ربعم هیلعءانب ا
 نوجا تدم لوا هلغلوا مدان هنسهراعا هرکص ندفدناللوق



 س ا
 هسلا ردیا یوعدو بلط به نهدیا بلط,ترجا ندربعتسم )

 2 رولت وا در یساوعد
3 

 فالتخا هدهراحاو هدهراعا

 یرافدلوا قفتم یغدلوا هراعا كدقع دف ات و

 ینعل ود یدیاهراعا هد راد را ا نام ها .ردهدر ده

 هرکشدگه لک نودک هل و الا نا هک و او
 یترجا هیلعءانب مدیشما راجما اکس یناویحلوا یحاص ناوبح

 ود ناسزامهلآ ترجا ادعا هراعا کارو وید مرتسا

 راکنا یرجاک اد ارو .ردکک ار زوس هدنرلکدتبا فالتخا

 .قاب هرلهدام ۷۵۵۸9 .روندیا

 من هدام ۸۱۲ رج

 هدندب ریعتسم تراعیعی (ردتناما هدندب ریعتسم «تیراع#

 هف نوذأم یعی ندنلامعتسا طورشم هجورو داتعم رب درک

 كرکو نوسلوا فلت هدنلامعتسا لاحو ییالوط ندنلمع نالوا

 عياض اب فلت یصقت الو دعت البل نوسلوا فلت لامعتسا الب
 6 2 مزال نامض هساک ناصقا هنتمیق دوخاب هسلوا

 .ردشهلوا تابثا هلهجو ییا هلئسم وب
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 قنیرشثیدح نامه يلغار .نيعتسملا ىلع سيل «لوا هجو
 ۱ . ردشلوا دراو

 افتتسالا هجو لع ال هلسنذا كنحاص راعتس « نا هجو
 نع هزرتحا » هلدالا لسس ىلع الو « نهرلا نع هب زرتحا»

 هلفلوا شلدیا ذخا « نما ةيمست قیرط ىلع ءارمشلا موس
 «۷۷۱» .زامهنلوا روصت یادعت هلسنذا هکنوج .زلک مزال نامض
 کرد هقالتا كلام یدنک مسمک.ر "کم رود .قاب هدام

 .زگمزال نایض هفلتم هسنا فالنا مدوا هد هنر ف نذا هنس

 هئسم کیا ندهدام و

 ینح هلوا دافتسم

 . رولوا دافتسم هائسم يا ندنفالطا كنهدام و

 كرکو نوسلوا رهاظ كرك ینلت كتيراع « یلوا "هلئسم

 .ریعتسم یتح . زلگ مزال نامض نیریدقت الک ىلع نوسلوا ینخ
 فلت هدندب یصقت الو دمت الب راعتسم هدنضم اب تخم لاح

 ۰۱۷۷ع» ۰ ردکسودنک ننعلا عم زوس هنشا اعدا یغیدلوا

 . قاب هب هذام

 ۲: النا هلن هعس ملاقات وعش ناک نا لم
 | یبدلوااتنات هزت یشقالو تا زامى لام هکهیوش
 هلس هسلدیا تیراع دقع هلمطرش قلوا نماض رعتسم هدریدقت



 ما ۳۹5

 هریعتسم هدنریدقت نلت روکذمهجورب بویلوا یمکح كطرشو
 نامض هدنلاح ول صقت الو .دعتالب هدنهر ,..زک مزال نامض
 رح قاب هنحرش هدام ۰۸۲» یکی طرش

 هدسومضم هللا( مخ طرش هد راع

 اهقف فالتخا

 رکذ یتاعورف كنسهدعاق ةمکح ةداعلا هدنهاشا مح نا

 طرش نامض هدنریدش ینلت دعت الب كتراع » هدءهرص یيدتا

 هاب ییلیز یفجهلوا حح روکدم ظرش هور لع هدقدنلوا

 طرشنالوا هباتفمو حیبح هدهسیا شملیا رکد القا ندهیهوح

 ناس یوم الق ندناخضاق یودیا یسمالوا یمکحلروک دم

 قلطم نامض مدع هدهلم هرزوا یدل وا رکد iT یکییدابا

 یمکحكطرش هحننجوم هدام ٤ ارظن هنفیدنلوا رکذ قرهلوا
 هلغلوا ءدکعا تلالد هنفیدنلق راتخا لوق یهدنقح ینجهبلوا

 ECE حاضیاو حرش .حورشم هحور هدام وش

 هنغل دل وا نومضم كتراع

 لئاسم عرفتم

 هلکشود ندنلا ربعتسم اراضق هنبا تیراع الثم) هلتهج وب

 تیراعو (هسلربق هلفع راج هبهنیآ یمودنک هدیوباق یا دوخا

e 4 
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 8005 هشاللایوط :یالوطت ندنلامعتسا داتعمرب رتسا
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 .ردداتعم هلماعم وش ارز .زلک مزال ناض هسلوغو هلغمالغاب

 كنهسمیک نرک هما یني ماما عاصق هلتهج وب هنب
 E O o ا 2 9 دشا هنر وق
 "رک مزال نا ها فو ها نوشود ندندب اراضق

 ندا كنجما تبرش یادراب كنب رش هلنهج وب هن
 كتبرش اما . زم مزال یا كغادراب هسلرق بوشود اراضق

 .قاب هبهدام « ۲۹٤ » .یناتسهق رولک مزال یسریو یتسهراب

 هلتاقم هلنمشود هدههراسحم یاننا هسمنک رب هلتهج و هنن

 نکردبا هلاقم هدیودبا هراعتسا حالس رب هرزوا كما هبراحمو

 رسکنم فیس نکرروا هنمشد هللا فیس راعتسم الثم یی
 .یبش زلک مزال نامض هسلوا

 ینیدلوا سال ییهسبلا تیراع هسمیک رب هلتهج وب هنب
 رک هر نایخ هسلتر هسلا هومشود نوخزوس هدلاح

 یثرب اراضق هنرزوا هک تبراع كلذک زز هلتهج و هنب
 « .زلک مزال نامض هسلک ناصقن هنتمق هدیونلکل هلکمشود

 هام لح داتعم ر هلا ناوح تراع هلتهح و هنن

 هلغل وا هک ناونح دوخاب هسلوا نویز ناوبح هلکمنلک بولیراو

 د رک مزال نامض هربعتسم هسا طاقسا یا

 < ربعه هدنکیدروتک هرحم یراعتسم ریعتسه هلمهح وب هت



 — ۷ هد

 ریغنه نکرابوق ید ریعتسم هلکعد «رویوق هیاروش» هریعتسم
 . لک. مزال نامض هسل وق بوشود ندنلا وصقل

 فلت راعتسم ناع یالوط ندنلامعتسا داتعم رب « هصالخ

 .زلک مزال نامض هسلوا یراط ناصم هنتمیق اب
 زرتم كنبدق یصقت الو دعئالب نالوا روک ذم هدهدام و

 فلت هللا یصق اب یدعت هکروشوا ناس هللا هبتآ هدام یهنع

 . رولک مزال نامض هدقدلوا

 كن هلئسم ییا ندنسالوا نومضم تیراع

 یراعتسمرعتسم تقولایضم دعب هدهتفقوم تراع «هلئسم ۱

 كرك و نوا لاما ك د کد تار امی مدبوعا دز
 .دولک مزال نا هسلوا فلت ریصقنالو ی هدندب نوسما
 حوت میل ا دبع درربلا یشح ی هلتسموب .قا ه هدام ۰۶

 .ردشملبا دع اسم ورح

 نکم یخد قلوا دع یدعت كاما تقولایضم دعب طقف

 .راتشدر هامکت زاعلوا دع اشتسم هلئسم و هلرابتعا و بولوا

 سفن امت نامض مدع یني مکح وش هدنیرم هم
 رکید تیراع اما بولوا هدربدقت یتیدلوا کلم كربعم هدهالا

 روهظ قحتسم ىعإ نیم ینید لوب کلم كصخش رب
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 | هللا روکذم قاقحتسا ارز .رولکمزال نامض هزریعتسم هدکدتبا

  ندتعفنمكيلع تبراع هکنوح .رزدلکد تیراعلاملواهکیدلبانامت

 هدهعلدو مکه تن رولواندکلام قحا هسیا كيلع بولوا ترابع

 :, یدنل وا نکن هدنح رش هدام ۷۷۷ یودبا هلو مکح ید

 ی ینحهلوا صاغ ربعم هلتسن هقحتسم صخش ینعب

 2 هدهدام ٩۱۰ ندنغحەلوا بصاغلا بصاف ید ریعتسه

 . نیمضل هریعتسه هسرلیدو هربعم هسراید قحتسم هرزوا یتدلوا

 هنبرکید نالوا نماض هسیا رریدتیا نیمضت هنسیغتق بوریدتا
 هریعتسه كنا هسیا رر دتا نیمضت هربعم . نصهدیا عوجر

 هراعتسم هللا نامض ریعم هکر دوش یبس كنسامهدیا عوجر

 فسا مرطا یلام یلنک هلغلوا کلام ادم هراظا تفو

 هکرکم :ردلکد نومضم هحنمکح هدام ون هسیا تیراع .یدلوا

 .هلوا هلا یربصقت اب یسیدعت كلا یل هدربعتسم دی
 كنسامهدیا عوجر هربعم هسا رریدتبا نیمضل هریعتسم

 .رددقعرب داغ هرعتسم نانلو ضاق یف «تراع هک ر دوش یس

 هلیش یفدلوا نماض عدوتسم اما .قاب هنحرش هدام « 0۸2

 . رح قا هنح رش هدام «۷۷۷» .یديا ردیا عوج ر هعدوم

 كنیرکید یرب یلامنالوا كرتشم هدننیپ هسمیک ییا مکه تن
 فلت صقتالو دعتالب هدیودیا هراعا هضخشرب نیزسقلوا ینذا
 هوا یی د] رکید ه ريعم كرك و ه ریعتتسه درک هسلوا

 .دولک مزال
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 تابا یش لوا لم كىنودا امتنا یکم: لأ

 .زامهنلوا بلط هن: هنکیدمنا ههاب هنفیدعاص هنسهقفب هدکدشا
 یکیدتبا ملستو هبهای عسب هنسودنک یلامروک ذم ریعم طقف

 تابثا رتعم هدکدتبا اعدا ینکیدرب و نذا هبهراعا هرخا دوخاب

 هقحیتسم ەس رد ال وک هدرونل وا فیل قحتسم هدرب دقت یی دمهدیا

 . راتم در هلمکت نمهریدتیا نیمضت یتمیق

 هّمح ال

 فالتخا هدنقح بضع ی هراعا هدلام رم

 ضش الو دمنالب E ی او
 ود كدلا اصغ نس مدملا هراعا نرعم و ود یدلوا فلت

 ةا شمالوا کار هاو رتعتسم هدیرظکدتا فالتخا
 . زالوا نماض

 تگ هدام ۸۳۱ عن

 هرکس ۱.ددیا:تفلاخو یدم م چ رل هتاف کما يه

 بویلوا شعا تدوع یتفص قلوانیما هلیب هستیا تدوع هقافو
 هدقدلوا فلت تئاما یخدهدواعلادع» هقافو ین هرکصن دن | هبلعمءان
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 هدعاق و . هلوا فلت ریص الو دعتالب هک ولو . رولوا نماض

 ىلا هجورب لئاسم ضمب عرفتم ندهقف باوبا هنیرزوا
 رول وا ناس .

 لبصفت هدنحرش هدام 626 هکردرجأتسم « یلوا "هلثسم
 ریال

 . رذرتعتسم نوخجنا شنا رب یرغ كنهر هبنات هلئسم

 یریصقت اب یسیدعت) ۲ ( هنوک رب لربعتسم ) ۱ هک هلیوش
 یتامادی قرهلوا هدنمکحبصاغ ریعتسم هدلاحوب (هدقدلوا عقاو

 هسیا رولوا هلببس هنه قترا ل ۳ ندنکجهدیا لوح هنامض دی
 كرکو یالوط ندریصقت ابو یدعت لوا كرک یی (نوسلوا

 (فلت) 4 (تیراع) هفافنح كرکو ینالوط ندیسرپ رکرد
 یدعت تقو ه } هساک ناصه هنتمق دوخا هسلوا ) عیاض اب

 (.رولکمزال) ینامض)ل كنتمق ٩ ناصقاب مام یهدریصق اب
 هسا ندنامقو یلثم هساندنالثم هدر دوت یییدلوا فلت ینعب

 .رولوا نماض یتمق ناصم هدنر دل ناصقو یتمق مامن

 ندقفرطربعتسم یدعت ارز .یدلد یسدعت هرعتسم ۱

 ناڪ هسرولوا عفاو ندشاح ۳ صخش هدیولوا عفاو

 هک هل وش . قاب هبهدام ۰۸٩ » ۰ رولک مزال هصخش وا هصااب



 تن ها تب

 هلش رطهراعا هرخآ یروححدلو یغص كربءتسم یراعتسم الثم
 ,ردهس رزوا هلا عوفدم هلب اعف اد یصنامض هسل وا عیاض هدهسر و

 .قاب ه هدام ۰

 هکروش وا تراشا هلادقو .یدلد یرصقا یسیدعت ۲

 ۰۲ » .ردلکد نامض بحوم تب هه یدعت «لعف الب ینعل درحم

 1 . قاب هنح رش

 تس یماعا هداعا هدیودیا هراعتسا 2 1م هسمک رب الثم

 هشرزوا ناوبح هشادنع هدکدتا در یت و هدعب هدهبشا

 . رولک مزال نامض هحنلوا فلت هینلادعب هيا راسو کار

 یت هدیولوا فقاو هشادنع اما .یدلوا نراقم هلعف تس ارز

 هلو تفلت ناو هرکص ,ةدهجل وا نام د دیتا و

 . یدلوا نراقم هلعف تس ارز . راتح در "دامکت زالوا نماض

 . رول وا حاضیا ین آ هجورب ریصقت اب یدعت

 هب ودنک هلیاما یناوبح ینعب حیک اما یناوبح راعتسم

 قمراقبح ییزوک برضلاب دوخاب كما فلت هلا كما بذج
 سدح هدنسهناخ یاو ییدلبا هراعتسا بوکر یارب دوخاو

 یبدشا هراعتسا نوا كمتِک هبهنیعم تهج دوخابو كملبا

 هناوبح دوخاب كمروتوک هیارخا تهج یتس یارب یاوبح

 یلهجیک دوخاب كمتاکوب کوب رادقم نالوا مولعم کج هیمناکوب
 لامعتسا یلزدنوکو یلهجیک یاویح قج هیملناللوق یلزدنوک و
 ییدشا هراعتسا هرزوا كما سطن ضا دوخاو كما



 ڪک ۳۰۳ حس

 لاسفا یک كمما ساعن یضرا رب رکید یناق اهدا هلبا ناویح
 هدحسم هدبودیا كرت هدقاقز یاوثح راعتسم یکی یدلوا یدعت

 هسلوا عیاض ءرکصندقدلوا باغ ندنزوک هدهسرکههاخ اب
 رک و نوسالغاب هیومق كرك . رولوا شا ربصق هدظفح
 یا ید دا تبع ا یاوخب نعتسه را زی دا نوسم داغ
 نامض هسیا شمالوا بيغ ندنزوک اما رولوا شا عیضت

 ۰ زلک مزال

 تا را یا ا سیاهی تانک
 تداع یر ولاص هاعص یی هغالتوا كناوبح تبراع هسلوا

 لةم تداع اب ینیدلوا تداع هدهسیا زك مزال ناه هحبلوا "
 . قاب هبهدام 64۱» . رحم رولک مزال نامض هدلاحیبدلوا

 شعلوا حاضیا هدالاب یدعت نالوا نامض بجوم یدعا

 یک ینیدلوا شفلوب روک ذم هدنلاثم چوا كنەلج رک ذلایآ و

 ۸۳۳ ۸۲۱ ۸۲۰۵ ۸۱۸ ۸۱۷ و ۸۱۵ و ۸۱۵ نایبلایآ
 رر یخد هدرلهدام ۸۲۹ و ۸۲۸ د ۸۲۷ و ۸۲٩ و ۸۲۵ و
 تار ردشعل وب

 یغ + یدلنید نوسلوا هسیارولوا هلسس هله قترا ۳
 هرکص ندکدتا ریصقت هدظفح اب یدعت هرکرب هراعتسم ییعتسم
 ناصقن هنتمیق اب فات ییالوط ندربصقت اب یدعت كرك راعتسم

 هنتمیقاد فات ینالوطندریصقاب یدعتوش كرکو نوساوایراط

 هدیودیاتدوعهقافو هلکرت ینیدعت ریعتسم نیدلوایراط ناصقت
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 یراط ناصقن هنتمیق ا فلت هدندب ریصقت الو دعت الب هدب
 # . رولوا نماض ریعتسم نوسلوا

 یدلبا هراعتسا هرزوا كامتک هلسح نالف ربعتسم الثم

 هتان چر ندکدتا زواح قآ توراو هل لوا هللا رم راب

 هنحاص بولوا یر ندنامض هلسشا تدوع هروک 3گ لح

 ندروک ذم زواج قرهلوا هدننامض دب ردق هحندیا هداعا الاس

 . رولوا نماض هسلوا فلت هدندب نان

 يدلبا هراعتسا هرزوا كما نهر ی هسک مکه تن

 نهرلالق هدهشا لر یلامعتسا هرکص بودنا لامعتسا لار

 ,راتشدر لکت رولوا نماض هسلوا فلت هدندب میلستلاو

 لاح نالوا نام بح وم هده راعا

 هدعاو یهدنقح

 ردضشعل وا رکذ هب هلک هدعاقوش نوجا یامض كربعتسم

 هدهراعا هدیا تاغا امض هدهراحا هکبشیه ردیک هزاحا تیراع »

 . باودلا ةراحاق هیلبضف تانامض « رانا اضتقا ییامض یخد

fییدتبا ربصق اب یدعت ربعتسم ارز . یدلسد فات  

 هداعا هننحاص الاس ندا بیر ررض ان وکر هراعتسم هدلاح

 هدندپ یحاص هرکص ندنآ یتح بولوا یرب ریعتسم هجنلیدیا
 . زک مزال نایض هساوا فلت



eg 

 لاثمرب یاوش . یدانید لا یهدریصقتو یدعت تقو ۵

 هزاعتسا هرژوا قعاللوق نوک تاود ریعتسه :مهدیا حاضبا هلب |

 هدام ۸۲٩ همنا هداعا هدنمام نوک ترد یاوح یبدتا
 بودیا كلاسما نوکشب نوا هرکصندن آ هلفلوا یدعت هحنحوم

 كنتلقق كنوكى نشب هلبا ًادب ندهراعا تقو هسلوا فلت هدعب
 ارت م ردق هنماتخ كنوکیحدرد ارز . رولک مزال یامض
 یدعت بولوا تناما فرص هلغمالوا یربصقتو یدعت انوکرب

 . رالشاب هلل ماا هداعا هدنماتخ كنوک یحدرد یریصقتو

 هد راع هدلاح ینبدنل وارک د هدهدام ۸۰۳ ینعل هدهعلدو هلئسم وش

 . ردینبم هنفجهلوا مهفنم ندبصاف باتکیساعلوا رک ذ

 هدتمیق رادقم ریعتسم هللا ربعم . یدلنید كنتمق "1
 هن اما بولوا كربعتسم نملاعم زوس هدنراکدتیا فالتخا

 . قاب هرلهدام « ۷٩ و » . ردکر عم

 ناویح تیراع هلسح قجهلبراو هدنوک ییا ریعتسم الثم ال
 کجا لیمح كوب هدایزندنامح دوخاب ( هدبودیک هدنوکرپ هليا
 هسلوا فات ناوبحلوا ]ل هلکمروس هرزوا تدشو فنع دوخا

 . هسلک ناصقن هنتمیق قرهلوا ل لایوط دوخاب ( نویز دوخا
 € ۰ رولک مزال نامض

 هرکصندکدروس الرا هلزوکوا تفج تیراععتسم « اذک

 كمني یک کج هلک مزال نامض هسلوغو هدیوربویلاص هللا پیا

 ربارب هلکمنب یسودنکر یعتسم هدیودیا هراعتسا یاوحرب نوجا



E 

 فلت ناونح هدهسلآ هک شل شا فاورا یخ و

 «ریعتسم هسیاراو یلمح هفمر دلاق یمدآ ییا كناوح لوا هسلوا

 لعف نوذأمربغو نوذأم فلت ارز .رولوا نماضیتمق فصن

 تباصا هلعف نودام بودیا ماقنا هلعف او ت هلغلوا هلبا
 ن ةر داف یمدا یا قلناوسخت اما ۰ زواوا ره ندا

 رولوا نماض یتمیق لک یعتسم هسغو .

 یبدتا هراعتسا ز هرزوا كمتک 6 ردق حر كاذک)
 ندکدسا زواج هبورابا اهد هدیوراو هلع لوا هللا ناوبح

 ندا تدوع رونها شما تدوع هرو تم و

 مزال نامض هسلوا فات # هلا هبواس تفآ یی ( هفنا فتح

 هراعتسم هلهجولوا هلغلوا یدعت روک ذم زواج اریز ( رولک
 هلن روصن فاتءرکصندنآ ندنفج هل وا بصغهدنآ ینیدلوا عقاویدعآ
 شا تتح فلت داوا ردا تعوم نود وا
 .نتلتند راو یروصف لر اوا

 فالتخا نالوا عقاو هدنلت اب در یدعتلا دعب

 در هربعه الاس یناوح 7 نددوک دن زواج ریعتسه

 ینرداوبعوقو روک ذم زواج ریعم هدلاحییدتبا اعدا ینکیدتیا
 ربع هدن رکدتا هم ةماقا هدسکیاو اعدایش دلوا تلت هل
 ۰ رونل وا حسجر یمهس



 تی ما یار

 رایدعت ضع رکید نالّوا عقاو هراعتسم

 ینیدلوا هدقعوط دالر اوج هدنلا «یعتسم « كاذک

 هدکدلنا ذخا یلاوح هلا عطف یرالوب هسمکک هدو و وا هدلاح

 نوسنلوب هدرضحلاح كرکو نوسلوا هدرفس لاح كرک لاحوب
 یترالو هدهسبا زالوا نماض هلتهجییدعا ظفح كرت رعتسم

 شمو وا اعحطضم هدرضح رک ا ها تقرس بول ندنلا قراس
 یسودنک هدلاعینیدنلا ندنلا رالوب اریز .رولوا نماض هسا

 شملنا عیصت یت راع هلسمو وا هت قحهبمهلوا فقاو کو

 رولوا

 . زالوا نماض هسياشمووا IE هدرضح ىنا الاو

 طرف توعلو دلا رالو ینعب دوقم بو و وا سلاح ارز

 هداروب نکا زلک مزال نامض هدردق یتیدنلو هدنکوا ناوصح

 در کت رد والاقب رطب یسالک مزال نامض

 تاق کیا ندنآ یر یکیدتیا هراعتسا هسمیکرب مکهتن
 هوا داصع لو هند بل هما. شا هام هرس لتوق

 ینیدلوا یالخ كداتعم هدهسلا زلک مزال ناخ ینه ههدام ۳

 . رحلالع نیدیاعنیا تاقسلعت رولک مزال ناخ ا

 هلح ا ناوصییدتنا راسا ردق غر كاذکو
 یدک هسلوا یراط ناصقن هنتمیق ا فلت ناوبح هدهستک



 — VY — ۱ جز زنات
 روک ذ.یک یج هلک مزال نام هلس هسا وا رصقا ندامسم « لح

 فلت هدهشا كاتسما هدنسهاخ هدیوصتک هر ىلا ناوح

 هسخو یدشلدیا هراعانوحما باهذ ارز .رولوانماض هسا وا

 یاسا لعالب در وخ اكا وو نک لک نوع افا
 هدام ٥٤٩ یکودیا هلبوب مکح یخد هدهراجا مکه تن . ردرضم
 هلئسسموب هدنحرش هدام «۸۱۷۰ . یدیشملوا حاضیا هدنحرش

 ووو ا لاا
 تاسص رب "هلیا ةراعتسا قلئادرکم هتسمک رب كاذک )

 ینیدلوا یسجد هزوک هدناب) كنببص ( و بوقاط هثیو
 یابشا یهدنرزوا «یصرک | هدقدنلوا تقرس هدیوغارب هدلاح

 یراغ راشو نر رک رال یاس صا رزق ع
 تولوا روک ذم هدهدام ۸۱٩ یودبا رات ینا هراعا هرخآ

 .ردشعو فا هنامض هسیا یعرشزاوح

 ههدام وش كلاثمو بتولوا ییاثم كنهدام و ردق هارو

 .ردهلب رابتعا هيا ٌهرقف یسلوا لاثم
 ( هسا لکد رداق  هظفحیابشا یهدندزوا یص ( اما

 ۰ رولک مزال ال ی ( نامغ و كفلنادرک لوا هنیرزوا ربعتسم
 یعل عیضت یت راع ها.سشاط هب یص ناشوا رداق هظفح ارز

 ندنامض ید قراس هک قو همش . رولوا شعا یصق هدظنح

 E عیقآ هسرابد . ردربګ ریعم هلع ءاس . زاملتروق

 نالوا نایب هدملحم هتشيا .رریدتبا نامضت هریعتسم یالوط



 ده < ست

 هسرابدو . رر دتا نامضت هفراس یخد ریعتسم هدلاحوب . ردو

 هه دی عوجر هربعتسه قراس هدلاحو .رر دتا نمضت هفراس

 . قاب ههدام ۰

 زسدالوو كشناوبح كوي نالوا راعتسم « ریعم کە تن

 ینسماملغارب زسرالویو ینسماکچ هلبرالوب هلتهج یفج هیملتوط
 بوییروب هدایز هکمروس زسرالوپ ریعتسم هدلاحکیدتبا هی
 هدیفم طرش ریعتسم ارز .دولوا نماض هسلرق یغالا كرەشود

 . رولوا شما تفلاخم
 ندنسهکرت تیراع هدکدتبا تافو الهح « رهتسم كلذک

 . قاب هنحرشو هبهدام « ۸۰۱ » . رولر دتا نامضت

 هده سووا E هدول وف هتک وا ی راع ریعتسم كلذكو

 نوسلوعوفو هد رضح كرکو رفس هلرک لاحو هسلل وا تقرب

 تقرس هدهسو وا اینو هدهسلا زلک مزال نام هریعتسم

 بولک مزال نامض هسیا رولوبعوقو هدرضح «لاحو هسلل وا

 ی و دا o هدرفس اما
 دونلوا دع طفاح كرکو نوسنلو هدنکوا او هدنتل | یثاب

 . نوسنلو هدنسلاوح هدنروص

 ریعلا نذاب فرصت ندیا باجما ینامض
 یساعدا ییبدلوا عفاو

 یفرصت وا «رعتسم ردبا باحا یلاض فرصت وا کف رصته



 سم اه

 هلعءاننویفیدلوا همدا كرم روک ذم فرصت هدکدتا ءاقا

 .امفهسردیارارقا ین و «ربعمءدلاح کید ااعد|ینکج هبلک مزال نامض

 .رول وا تلط هس ندرعتسم هسردیاراکذا . قاب هب هدام ۷۰

 سا روانه قر زا تزیلق زط هسلاهدیا .امفهسردیاتاسا

 :ار اتو ر فانك قاب ه هدام ۲۰ .رولک مزال نامضویعتسم

 تان شم

 ضعه ندهدعاق نالوا نا احرش هدنسادتا كلەدامو

 هقافو هرکص ندتفااخو یدعت نما هدرانو 6 ردانشتسم لئاسم

 . رولوا یر هدکدتسا تدوع

 هدنخ رش هدام ۷۸۷ یماکحا لیصف هکردعدوتسم ۱

 ی

 هرزوا كما: نهر هسمکر هکهلبوش . ردنهرلایمتسم ۲
 یدعت ها لامعتسا یآ نهرلالق هدیودیا هراعتسا یلامرب

 نهر طورشم هجورب كرتلاب ییامعتسا هرکص طقف بولواشمتا
  نهر «رعتسم نهار یتح . رولوا نیما ناک اک هسنا ملستو

 هیدآسنلا لبق اب ندکدتسا هیدأت حروب نالوا لباقم كراعتسم
 بصغ نامض هنیرژوا عتسه نهار هسلوا فلت هدنهنص دی

 .راتدر هلمکت و و زلک مزال

 هرزوا ینیدسل وا درک هدهدام « ۱٤۲١ » ۰ ردیراضم ۳



 مس ۳۳۱ ۰ ےک

 هدکدتا تفلاحم هطرشو هدفدقح هنحراخ كتنوذأم تبراضم

 یر ندنامض هسا تدوع هقافو 2 هدهساارولوا بصاف

 ههرایضم لا بر الثم هک هلوش . رولوا براضم ناک اکو

 كما شرب وشلآ براضم نکشغد تیا شرب وشل | هدلوبناتسا

 دعتالب ولو هداروا هبامرس یتحو بصاغ هسنک هبهسورب هرزوا
 ندا شر وشلآ هداروا طقف .رولوا نماض هسلوا فلت
 0 کس ا یدوع هلأ هیامرس هلوتناتسا
 د ا وا فلت هداوناتسا

 هنحراخ هدلب نالف هعضنسم <« عضیم . ردعضتسم £

 هسروتوک ینهعاضب لام هبهداب رکید عضبتسم نکشعد همقیچ
 . رولوا نماض هسلوا فلت هداروا هبلع ءاس بولوا صاغ

 لشق ههدلب نالوا طورشم انع ندملوا فلت هامرس طقف

 ریصقت ال و دعت الب زر ندا تولوا یر ندنامض هدکدتا

 . زالوا نماض هحینل وا فلت

 یلآ هسمک نالوا لیکو هعیب یلامرب . ردعیب لیکو ۵
 هاکرت یلامعتسا نالو یدعت طقف بولوا بصاغ هسا لامعتسا

 خب ابی .ردبا تدوع یتفصقلوا ناما هسشا تدوع هفافو

 . زالوا نماض هسلوا عياض مکس

 ٩" ردظفح لیکو .
 زا هبهتسک نوای وش هسمکرب «ردهداحا لکو ۷

 لامعتسا تاذلاب یا ید مدا لوا هد ورو همدا رب هرزوا كمما



- 

LA ê rهم  

 زالوا نماض هسلوا فات هرکص هدهشا كرت هرکصندکدشبا

 . زات در «هلمکت

 نوجا یسودنکه هنسکر کید هسمیکرب .ردراجیتسا لیکو ۸
 کوا هدنور و نونل | شا هزووا كجا راسا ها و ٤

 هلردپا راحبتسا ناکد رب نوجما هسمک لوا تبوذأم فالخ
 اقنع یرانوتلا روکذم هرکصنمکدربو اک ۲ یرانوتلآ لوا

 .رو زلالمانم زالوا نماض هسلوا فلتهدندب بودبا دادرتسا

 یب :هرکصندکد سا :یدعت ككيرش دو ا٥ ردات قشر ٩

 نکیآ دیقم تکرش هرزوا كما اطعاو ذخا هدهدلب نالف الثم
 بوروتوک ا هام ا هارخا هتل هلداتعلا نفا رالی هم

 قلوانما ا هالوا هدلب نیدعا فرص هداروا هدعب

 . ردیا تدوع یتفص

 تدوع هقافو یدعتلادع یخدو E كىرش ۰

 . ردیا تدوع یتفص قلوا ناما كموقص كىرش هسا

 قرف

 یرب هلسما بد وع هقافو هفلا ادعو ریعتسه هلبا رجأتسم
 هفاق و هفلام ادع رانما ضعل 6د یک عدوتسه یرزافدلوا

 هدام ۷۸۷ قرف یهدنراس . رارولوا یر هل رلعا تدوع

 . رولوا مولعم هلتعحام



۳۲ — 

e هدام ٥ a 

 لرک تیراع ۰ ردهنیرزوا سعتسم یسهقفن كراعتسم )
 هلهح و هدام ۸۱۷ كرکو نوسلوا هقلطم هلهحو هدام ٩ ا

 هلغاوا كلام اناج هنعفانم كتبراع ريعتسم ارز . نوسلوا هتقوم

 یخ د یسەقه یننهنسهدام ۸۸ ینعل هنسەدعاق دهر هتایلغ تا

 ریعتسم یس هقفن لراعتسم هدنداع و فرع هدر و .رولواهنیرزواكت
 . قاب ههدام « ۳٩ » . رد هسرزوا

 OR A ید هک و هاو

 بولوا تیراع هسید مدریو اکس هرزواكمريو ےب اک او كلبا

 هراحا «دقعوب هلیدع هراحا لدب یصوصخ كمريو ےب هسخوب
 . زالوا

 یعرابحا هقاقا ریعتسم

 رول وا

 رونل وا راجا هقاقا یراعتسم «ریعتسم یسانعم كنهدام و

 رعتسم هرزوا یییدنل وا حاضبا ه هدام ۸۰۰ ارز .ردلکد كعد

 هرابجا وش هلتهح یحماسهدیا خسف یراع دقع تقو يدلید

 هک رولښد هریعتسه کر دوش ینمانعم كنو کلن ِ ردق و لح



A LE: 

 راد هلا لاصحتسا یتعفنم هدتسا قافلا هراهتسه كەسإا رابد

 .لاقهتسراو ندقاهق|بودیاهداعاو در هربعم هلکر یراع كەسلا

 هلا كلاسما هدندب یلاوح ( تیراع یعتسم هبلع ءان ل

 نماض هسلوا فلت هدیوبمریو فلع هناوبح  روک ذم رار

 رولوا .  اف یسهدناف كنيدبق رار هلبا كلاسما هدلاثم وش

 رولیشالک | ندناحاضیا نالبریو احرش .

 چک هدام = ٩

 رو ناکه و٣ نامر ی هراعا كربعم ىع هدهقلطم ءراعا ر

 دقه طرشو عفتنم صخش هلهحو هدام ۸۱٩ و ( عافتنا 2

 نامید تس ی ترو یا 9
 یخد هنسهقشو ( .رولسهدیا لامعتسا هلهحو ییدلبد هدناکمو

 ینعب هدربع كالم « نیعتسم ارز .رولسهردشسا لامعتسا هراعالاب

 هلربمغ لوا هيلع هاب بولوا مذکشا فرصت مدل ۷ هرم
 فرصت و لامعتسا قالطالا ىلع ىع هرزوا ی و

 . قا ههدام « ۹۱ . رولمهدیا

 نالیدیا كيلم هدءراعا نالوآعقاو هلهج و هداموب لاوس

 هراجاو عس یتلایج كيش نانلوا كيلع بولوا لوهح «عفانم

 «۶1۰ و ۶6۱ و ۲۱۳ ۰ یدردبا باحا یداسف هدد وقع و

 . قاب



 تب ۳۱ س

 هرزوا ینیدنل وا حاضیا هدنح رش هدام «۸۰» « باوخ

 یعوحرقح نامز یبدتساذلربعم بولوا ندهمزال دوقع هراعا

 هلفمالوا عازن ثعاب یتلاهج كننکلع عفانم هليرابتعا قلوا

 یبدایایدصت هبافیتسا كلربعتسم ینعپ .زما باما ینهراعا داسف

 ندهراعا ناه هسا زالوا ىضار ربعه هنسافیتسا كعفاسنم

 یک هراحاو عسب طقف . رولیبهدیا دادرتسا یراعم هلبا عوجر

 عازن ثعاب تلاهج هدرانآ هلغلوا ندهمزال دوقع تاضواعم

 . یلیز رولوا

 كعد « هدنروص ییدعا دبقت هللا عافتنا عون» هداروب

 هدهناخ راعتسمو تاکو كوب دوخاب لوا بک از هناویح راعتسم

 هلنروص رب یک كعد تیا عضو ی ایشا هدنآ ابو لوا نک اس

 هحافتنا هدارو هلرکید رصت ۰. ردکعد هدنروص ییدعا دقت

 یهدهدام ۸۱۵ اما . ردکعد هلراتعا تعفم سا قالطا

 .زعا لخادت هدام کیا وش هلع ءان . ردهلرظن هعفتنم قالطا

 هدهراءایکوب كعد هلهجو ییدلید هدناکمو نامز یکیدلید

 . رولیبهدیا عافتنا یک یعافتنا كربعم « ریعتسم

 . نههدیا نهرا راحاهرخآ یراعتسم رعتسم هکراو ردقوش

 . هقفلارهاوج رویئلوا نایب هدهدام ۸۲۳ میکهتن



 ۳و

 یت نوا كوا

 یسلوا مش

 هک رولوا دافتسم ندرلهدام ۸۳۲۰ و ۸۱۵ هللا هدامو یدعا

 نددسه و قالطا ارز . ردمسق یا نوا هحولشاب هراعا

 طرشو عفتنمو عافتنا کم وا س يا نانلو ترابع

 . كنکيا هکرویدیا نارود هدنن یششب نانلوب ترابع نددیفم
 اکرم كنفرط یک ینجهلوا لسصاح مق نوا ندن رض هش

 هدنسهلح او قالطا هدنسهلح و مق ترد اهد ندنذدخا

 و . رولوا لصاح مسق یا ید ندسه

 هددىفم طرشو عفتنم و عافَسا و ناکم «قالطا هدنامز ۱

rr1 هز اش  

 طرش و عفتنم و عافتا و نامز « قالطا هدناکم ۲

 . ردد هددضم

 طرش و عفتنم و ناف و نامز < قالطا هدعافشا 13

 . رددسق هددفم

 طرش و عافتنا و ناکم و نامز « قالطا هدعفتنم ۽

 . رددسش هددشم

 هدعشتنم و عافتنا و ناکم و نامز «قالطا هددشم طرش ۵

 . رددسه

 هددضم طرش و عفتنمو عافتنا و ناکم « دین هدنامز جا



— ۳۱ 

 تراشا همسق و هللاثم یجنرب كنهدام ۰ ۸۱۷ » . ردقالطا

 ا

 هددیفم طرشو عفتنمو عافتنا و نامز « هدیشت هدناکم ۷

 رووا كمتک هل رب و» هدنسهدام ۸۱۷ كنهلم . ردقالطا

 تراشا همیق و یسملند « جا هللا ناوح ییدتا هراعتسا

 . رم ردنوحا

 هددیفم طرشو عفتنم و ناکمو نامز « دین هدعافتنا ۸ ۱
 وب تیراع نالوا ثح عوضوم هدنسهدام « ۸۱۸ » . ردقالطا

 روک ذم دش هدعافتنا هدهدام روک ذم ارز . ردنا مش

 كنهدام ۸۱۷ هسنل وا دصق دش یخد هدناکم و نامز هلغلوا

 قالطا هدناکمو نامز ندنکح هلک مزال. یسلوا كردتسم و ینع

 .رولوالصاح نما مسق وب «دلاحوا هکرولک مزال یسعلوا دصق

 هددىفم طرشو عافتنا و ناکمو نامز « دش هدعفتنم ٩

 . قاب هبهدام « ۸۲۰ » . ردقالطا

 ET عافتناو ناکمو نامز «دسق هددضم طرش ۰

 هک تادف هللا دیفم طرش یلامعتسا یعم یدعا . ردقالطا

 .ضهدبا تفلاخحم E بولوا ریتعم یخد روک ذم طرش

 یدالع » هردتش دیک تا.هواما یاو رم هک هلو

 هدوا هدیود ه رولتوط هلو قحا ارز همروبلاص تبا ذخا

 هلکمتشوکینب هاکهریویلاص یرالوب هرکص تدمرب ندکدید یک



 تب ۳۱۷ —

 هسل وا فلت بوشود هلتهج ینیدالشاب هکء رو هلتعرس ناوبح

 اڪ وز هلمکت رولوا نماض

 طرش و عفتنم و عافنا « قالطا :دناکم و نامز ۱

 ۱ . رددسه هددفم

 طرش و عفتنه « قالطا هدعافتنا و ناکم و نامز ۱۳

 «قالطا هدعفتنم و عافتناو ناکم و نامز اما .رددسش هددیفم

 . ردنرابع ندمسق ینجوا یمسق دستش هددضم ط رش

 طرش و عفتنم و عافتنا « دیقت هدناکم و نامز ۳

 نالوا تح عوضوم هدنسهدام ۸۱۷ كن هل .ردقالطا هددضم

 نامز هدهدام روک ذم ارز .ردتسراع رمشع ثلات مسقوب ت راع

 دضصق دیش ید دعانا ةا رو دم دن هدام 3

 ندنکح هلک مزال یسشلوا كلردتسمو ینع ثكتهدام ۸۱۸ هسنل وا

 هدنسرتش مکه ...رولک مزال یوا رف قالغا هلعاتقا
 . رول وا لصف

 طرش و عفتنم « دییقت هدعافتنا و ناکم و نامز 6

 عوضوم هدرلدام ۸۲۰و ۸۱٩ یمکح كنوب .ردقالطا هددیفم
 دسق هدعفتم و عافتنا و ناکم و نامز اما . ردشلوا تح

 . ردنراع ندمسق یحنش یمسق قالطا هددم طرش و

 ڭى .ردقالطاهدنسهله ۱۵

 ۱ . رولک هنادیم مسق وب ندنعومم
 ۱ .حاضیالاعم ه ادهلا حرش هبافک رددیسقت هدنسهلمح ۱۹



 ۱ ا ۱۳۷ تس
 ۸۱۷ هدهسلا شماعلوا رک 5 مىق یحنتل | نوا وش هدهلح

 رونلوا طابتتسا ممق وب ندنعومم كرلهدام ۸۲۰ و ۸۱۸ و
 ۸۱۸ و ها ناک« و نامز هلهجو هدام ۸۱۷ هراعا هک هوش
 عفتنم هحنحوم هدام ۸۲ هو هللا عافتا عو رر هحنجوم هدام

 نامز یی نمهدیا تقلاخحم اک | نعتسم هدقدنلوا دیش هللا

 هدد هلا عفتنم و نههدیا تفلاخحم الصا هدست هلا ناکم و

 نعهدیا تقلا هدراسش نالوا فلتخحم هلفالتخا كاسلمعتسم

 . رونلوا حاضبا یا هحور م هتن

 تقفا وم هب هسه تادسقت

 یییدلوا تولوا مزال

 سعم هلدشم طرش و ناکم و نامز ندبش ش و یدعا

 مزالیتقفاوم اک | هدلاح یه كربعتسم هدقدنل وا دی ندنفرط

 . ضهدیا تفلاحم بولوا

 هلرتروص زواج هنقوف ام :هحنلک هدیشت عافتنالا ثیح نم

 تفلاخحم هربخ هدیونعا زواج هتقوفام اما . نەدا تفلاخ

 . قاب هبهدام « ۸۱۸» . رولوا راح هسردیا

 هدنسهدام ۸۲۰ یمکحكنوت هحنلک هدسشآ عفتللا ثيح نمو

 و داخ فواح ا٠ كنا ةرزوا یندنلوا رک.ذ

 , ردلکد ربتعم هدرابش نابلوا فلتخم بولوا ربتعم هدرلیش



— Jî 

 نام یربصت « هدناکم و نامز يدلید » هدودام وب

 یرسصت هلهجو یبدلید یک ینیذلوا رظا هقالطا یهدناکم و

 وا یو فا و طان تفااط | ۲5ولت
 هحارص یسلوا ربتعم كقالطا هدهقلطم هراعا ( طقف )

 ةحارص اما بولوا هدر دقت یییدعلو لیاد دقت ةلالد دوخا

 تداع و فرع  ینعب ةلالد هروک ذم ةراعا هلنب هسلوا دیبق

 یتراع رعتسم هبلع "ءانب . قاب ههدام 4۵ 6 . ردیا دقت هلبا

 فلت هدیودیا لامعتسا هدنروص فلاح ههدلب تداع و فرع

 . رولوا نماض ینم ههدام ۸۱ هسلوا

 دیقت هللا هدلب تداع و فرع هلهجو وب درج هکردق وش
 . زالوا یی ندیم هقلطم را مراعا هلی آ

 ناکمو نامز ین ( هلهجولوا ینریکراپ هسمیک رب ال )
 هراعا قرهلوا قلطم و هحنتهج عتقنم كلذک و عافتنا و

 هقالطا یهدنامز 6 رنب تقو ییدلید ۱ 6 |, هدکدشا
 .ردلاثم هقالطا یهدناکم < ردک هل یدلید و ز ۲۷ ردلماش
 روش اکر سقط فاس و وب ی و

 رهش جراع مارک و ,نوتسلوا رهش لاد لول لک و

 . هقفلا ماو ردیواسم وک نوسل وا

 یکیدنکبویلوا نوجما زارتحا ندکک یریبت رولیب هدیک
 ید باسر وک بوتکو دو دوخا لک نا بکار نایاع
 هراعتسا ناوبح ر ردق هر هحمکحب هم رب جرف ردزتاح



— ۳۷۵ — 

 قلطم هلهجووب هسمیکرب و . رولیبهک بودک هیاروا هدکدتبا
 رب هداروا هدیودنک هلحم رب هليا یکراب کیدا هراعتسا قرلوا

 هدهستدکو و داتعم رب هرکراب هرکص ندکدتنا كاسما یا

 نکلبولسب هدنکز کلا هدهراحا اما. زالوا نماض هسلوا فلت

 اک

 ناس هدهدام ۸۲۸ «لوا هجو . زد هلهجو ییا قرف

 بولوا هښرزوا رعتسم هداعاو در هدشراع هرزوا یدل وا

 در هد هراحا اما 2 نواسهدیا در هلکک یا هسیا یعتسم

 , قاب ههدام « ۵42 » ۰ رد هنرزوا رحوم ا

 نکیا یراج حماست هدنآ هلخملوا عربت هراعا « یناث هجو
 SSE ردع ص هقاض» هدن | هلغملو هضواعم هراحا

 كحجهلدک هدتعاس ییا هرزوا تداعو فرع طقف )

 هدتعاس رب ۷ قرلوا داتعم فالخ هلبا ریکراب تیراع ( هلحم
 كوب هدبونلوا هراعتسا ناوبح نوجا كوب ېک هتن ( . نمهدیک

 طقف بولیب هتلکوب یش ییدلید رعتسم هسیا شماعلوا نییعت
 هفراسعتم نذا قلطم ارز . نمهتلکو هدایز ندنتقاط كناوبح

 هسمکر و . ردلکد فراعتم كو هقاطلا قوف بولوا فورصم

 .راتشدر "هلمکت نمهتلکو هلس هنناوح یدنکیو هقاطلا قوف

 رب نالوا هراعا قرهلوا قلطم ) هلیحولوا 6 كلذك 3

 . رواوا نک اس و یسودنک  هسراید رعتسم هدنسهطوا ناخ

 , .ردلاثم هقالطا هدعافتنا لاثموش  .ردیا عضو هعتما هسرابدو



eج0  

 نهو هیانب (هدنجما قرهلوا یفالخ كتداعو فرع طقف إل

 ( . مەديا كلیجروج  الثم كجهروتک ررضو

 تگ هدام ۸۱۷ =

 هدلاخ ینیدسلوا قالطا هدعفتنم و هدعافتنا 6 هراعا )
 ةدقد لوا دیش لب دم طرش دوخا ( ناکمو نامز ر

 ناکم و نامز ینعی ( اک | ریعتسم بولوا رتم) طرشو (دیق
 هسیاردبا ( نهدیاتفلاخحم# هدق نالوا هللا دفم طرش دوخاب

 دلربغ ء ربعتسم ارو .رولوا نماض ندنفحهلوا هدنمکح صاف
 شمر ونذاهلهحو هن اک | ربغلوا هلفلوا هدکعاف رصتهدنکلم

 نامز هراعا ی , زواسهدیا لامعتسا هلهح هوا قم ها

 هدعافتنا هدلاح ینیدلوا دبقم هللا دم طرش دوخا ناکمو

 هدناکم و نامز ناناق نابعت یعتسم هحلوا قلطم هدعفتنمو

 یک ییدلید هرزوا قلوا هدنسهراد طرش نالوا رکذو

 ناکموتقولوا قجنآ با راعتسم هلرکیدربست ا
 .رولس هدیاهراعا هنسهقشب ین | اعافتناهدنسهرناد طرشلوا هدنیعم

 ثبح نم هراعا دیقم هلا ناکمو نامز زکلاب « هصالخ

 2 ریعتسم هلغل وا یاب اهفالطا ىلع عفتسلا ثح نمو عافتنالا

 تاذلا هسرادد یحی .رولسهدیا عافتنا و لامعتسا قالطالا ىلع

 ELE . رردتا عافتنا هنسهقشل هسرایدو ردیا عافتنا

۳۱ 



— EY — 
 ا اد ناو فلت هلفالثخا كلمه
 . نوسلوا

 هلا ناکم و نامز هدهلم هرزوا ینیدنلوا تراشا احرش

 طرش یلامعتسا رعم هکنوج . ردلکد یژارتحا یربست دیش

 رتعتسم بولوا ربتعم ید روک دم طرشهدکدتنا دنقلا هلیادیفم

 و و الف هل شام مکه تن . نعهدبا تفلاح 1

 : یدنلوا

 نههدیا تفلاخم هداوس هدادمع

 ندنرکدقالطالا للع كلا هید ضصهدیا فلاح هدملح
 تفلاخ یخد اوپس یکیحهبمهدبا تفلاخم ادمع هک رولشالک |
 ۱ ا

 هرزوا كمس تعاس چوا الثم :  لاثم هتفلاخ ادمع

 هلع نانلوا دا كرهلب, تعاس چوا (هناوبح نانلوا هراعتسا

 یتسهقش هسلا رتساو رتس توده زاد رولس هل دک

 هدب وس تعاستردریعتسم ((. صهلبس تعاسترد 7 اما .رر دن

 ۱3۳ وا ایفا را نا ف تبلت ناونح

 ناخ هسلا ردبا ملست هنحاص الاس E را ر, چیه

 زاک مزال

 هرکصندنامز و هرزوا ینیدشوا ناس هدءهدام ۸۲۰ و



 سس ۳۲۳ —

 هسل وا فلتناوبح هدیولیدب لاسما . نما دبا یخدلاسماناوبح

 هدهدام ه۸یودباهب و مکح ید هدهراحا مکه تن .رولوا نماض

 راحشسا هرزوا كلدیا لامعتسا تدم ردقوش یل .ردح رصم

 هلتهحو .نمهلدیا لامعتسا هداز ندندم لوا ناوحنالبدیا

 - ردزاو قرد رد مت بیا سر را اب
 هرزوا شدوا رکذ هد هدام ۸۲ ۹» هد هراعا هکهل وش

 هل هسمتسا بولک یحاص بویمهبدیا كاسما هرکصتدنامزوب
 نام هوا تفت و در هلع ءانیو ییدلک مزال یدر

 لامتتسا هک دنا و هد ناخآ هد ییدسا باتشا

 هدهسیا كاسما هدندن هلتهج یتیدلا بولکیحاص اما توضهب دنا

 هدام ۵۹6 هکردوش قرف بس . زلک مزال نا ان

 «۸۳۰»هداعاودر هدهراعا نکیادن اع هرحوم در هدهراحا هحنمکح

 . ردعحار هرعتسه هحذنح وه هدام

 .ردملاثم دش هدنامز یلاثم وش كنهلم

 < هلا ناوبح نانلوا هراعتسا هرزوا كمتک هلحم رب و)

 هرزوا تلک نوک هل لوا و رول هلک بودک هلح لوا

 ( .نههلدک هلحم هقشب ۷ اما .تاعقاو رولسهدیا هراعا هتسهقش

 اچ دا ها: قلم هدیورون وک ه هرد هرزوا قمراوص یناوبح یتح

 ۱ یدشعلوا ناس هدنح رش هدام ٤ 2 هتن . رولوا نماض

 هسنلوا هداعاو در هنحاص نیدلک ررض رب چیه هناوبح اما

 ۰ زلک مزال هتل



 تی ۱۳۲

 ۰ رد اثم كدي I A «لاثم وش

 هب یواسم ناکم هدننر وص ده هل |ناکم

 هدهناخ او كمتنک هرصقا ناکم اب
 كعا كاسما

 دست هلبا ناکم هراعا هلهحو هدام و هکردیللوا مولعم

 كحهدک هل رب رصقا ندامم لحو ناکم «ریعتسم هدقدنل وا

 هدنسهناخ هدیویمتک هلع رب یک کج هک مزال نامض هسلوا

 هدهبهقف بتک ضعب کج هلکمزال نامضهنی هسلواكج هدیا كاسما
 یون مع هاوص یاسا مدووخآ تاو و نوا رکد

 نالیدیا ءراعتسا هرزوا كلدک هلح رب میکهتن .ردشلدیا نایب

 ۱ اشک هدر قید یوا اچ لوا هحهفاسم هاناو

 ردشعلوا کد هدهناخ یحهلک مزال نامض هسلوا فلت ناوح

 رکذ الاجا او هدنحرش هدام «۸۱ع» .هتلمکت و رابح در

 یدشعلوا

 تلنسهدام ۸۱۸ ناسلایا هدهبهقف بتک ضمرکید هکولاح

 هدنروص کیا وش هلکسک هننهقف "هلتسم ررحم هدنسهمخا هرقف

 هلح رب چیه اب هح وا كح هلدک هلحرب رصقا نداسمناکم ینا

 نایب کج هی مزالنامضهجنابدیالاسما هدروخآ ناویحهدب ویل دیک
 : ردشع وا

۰ 



 — ۳۷و —
 را ینعب هدلحم هلکسع ههدام 4 نوحما كنس

 ردشلوارابتخا لوقیلوا هدنسه رقف انان )وا هراعتسا هرژوا

 هدام 1 یودا هلهحو ون مکح یند هدهراحا .ردراو كعد

 .ردشع وا ناس هدنح رش هلبا

 نوا كمتك ردقهلحم نالف هسمکر :لاثم هتفلاخ اوس

 لوسر صخشر هربعم هرزوا كمما هراعتسا ناوبح ر ندنر

 هرزواتمتک هعضومرب کید كرد اطخ صخشوا هدیوردنوک

 لس هلکمانا ناس یو هنلس « لوسر نکیشما هراعتسا

 هات دا لوا هدهسا زلک مزال نام درد هعض وم لوا

 . رولوا نماض ه سلوا یراط ناص#قا هنتمىق ا فلت ناوح

 . نههدیا عوجر هنلوسر هلیش یتیدلوا نماض لسو

 سی هدام راز جی

 عون رب هدلاح ینیدنلوا قالطا هدناکم و نامز (یراعاژ

 كعافتنا ییدلوا نوذام یعتسم هدقدنل وا دیش هلا عافَسا

 ندراعتسم لوا هلزواح هتقوفام ارز « نمهدیا زواج هنقوفام
 ٩٩ هسا و تولوا فرصت نذا الب تب ربع كعا عافتسا

 هنتمیق اب فلت راعتسم هدردیا زواحت .ردلکدرناح هحنمکح هدام

 . رولوا نماض هسا رولوا یراط ناصه

 یک یجهلسهدیا لاصحتسا یتعفنم لوا هنمب ( اما



۳۲ ۱ 

 6(.رولسهدیا تفلاخم هلا لامعتسا هلتروص نوها ایواسم 6۱

 هدعافتنا هدلاح ینبدلوا قلطم هدناکم و نامز « هراعا یعب

 هلاهعتسا قرهل وا یاطم ررحهجور یمسق قالطا هحیل وا دقم

 هل رکیدریست و هلی رط زواجهنق وفام هدیقم مسق هد هسبارا ویتیحالص

 تفلاخم هلز واحهنللثم كن | طقف .نمهدیاتفلاخم هلالودع هرش

 . رولببهدیا تفلاخ یخد هلا لودع هربخ یک یکجهلیبهدیا
 E رولوا ریتعم 4سرولوا دیفم قحا E كريعم ارز ۱

 . رات در

 الاثم ینعع هسنلوا هراعتسا ناوح قرهلوا قلطم هدناکم

 :راا .رزوا قفل فک یاب یا وق هه کید هبمکر

 ا لر هوم اعا و ةد تا
 هسسل وا فلت هدی وقح ء نماقبح هر ش جداخ هلا هلا ناوبح

 ا ارت نوفا لامعتتا دار

 لوم هرهش هسنیا هراعتسا هسبلا هرزوا هجووب میکهتن .رولوا
 نماض هسقح هنحراخ هلرهش لامعتسالاب یهسلا لوا هلغلوا

 هسلا رراقبح هنحراخ كرش كرها لامعتسا طقف" . رولوا

 هد رصد حد هد رصم ج زاخریعتسه هدردقه و ار ز ,زالوا نماض

 . تاعقاو رونلوا دع ظفاح ییهسلا یک ینیدلوا

 اب دیش و هدقدلوا دیش هللا عاقتا را 6 ا

 هد هدامو هتشلا . ردارظن هنعون كعافتنا ی رد زار معرف

 . ردو نالوا ناب

۱ 



— ۷۷۷ , 

 ها فااتخا كنم ك رک راته. ردرتعم ەتو و

 ناوتسلوا كركو نیک هشلاو تآ نوسلوا ندرت نالوا تل

 یک هطوا ۰

 هدهظوا ا تراش ا
 يودبا هلو مکح یخد هد هراحا مکه . مدیا تالبح روج

 ۲ یدنشهلوا ناس هدهدام £

 ناس هدهدام ۸۱۵ هتشلا . ردةروك هعفتنم دقو دوخا
 كننامعتسم یسلوا ريتعم كدب هللا عفتنم , ردوش نالوا

 هلا دق هللا تعفنم هتشیا . ردهدش ناشوا فلت هلبتفالتحا

 ْمکح ید هدهراجا مکهتن . ردراو قرف هدننیب دقت هللا عفتنم

 : ردروک ذم هدرلهدام ۲۸ و ۷ یودیا هلو

 نوجنا كمتلکو یادهب الثم «  لاشم یحنرب هبالوا ءرقف
 روج هلسهسل وا یواسم هادخ هدنزو (هناویح نالوا هراعتسا

 همروخ دوخاب نودوا اب نامص اب قوم اب جم رک اب ( شاط دوخاب

 الثم هلسهسل وا تاواسم هدنزو رده سه ارز ( .نهالدلکو و

 .هسلا قوعو ردیا عامجا هددحاو لح هدنرهظ كناوبح روج

 . ابا زواما لک لو دعا یو یر
 یک یحلدلکو یادخب 6 اما ) «لاثم یر ةا هرقف

 مدیا لک هلو ی تا هد ندا دوخاب یا هنادش )
 ندناحاضیا نالبرتو افن ۲ یفیدلوا هدنزو تفخا و ( . رول

 . قاب هنحرشو ههدام « 664 » . یداشالک |



— ۷۷ 

 كمنا ساطن یالرات نالف « لاثم ینکیا ههنا ٌهرقف

 قاشوع اهد دوخاب ینالرات وا زوکوا ییدتیا هراعتسا هرزوا

 . رولیبهدیا ساطن ینالرات رکید

 یاق اهد ندالرات لوا اما « لاثم ینکیا هیالوا ؛رقف

 هساوافلت هدیودیا . نمدیا ساطن ینالرات رکید ربغآ یساطنو

 . رولوا نماض

 كما عافتنا تاذلاب ربعتسم « لاثم یحنجوا هبالوا ةرقف

 ناوح بوکر هدقدنلوا دبش هیدهرزوا كمريدتا هنالف دوخاب

 تفلاخم هدیقتوب هدرلیش نالوا فاتخم هلبفالتخا كنيامعتسم یک

 ۱ . ردلکد راح

 كنيامعتسم یکلحو ینکساما «لاثم یجنجواهب ها ٌءرقف

 هلغمالواریتعم دق هلهحوو هدرابش نالوا فلتخحم هلفالتخا

 . رولسهدیا عافتنا هلهجو کیداید هریغبو هسفتب ریعتسم
 نوجا كمن كلاذک و إل « لاشم یحدرد هالوا ؛رقف

 ( . نملیدلکوت كو هناوبح نانلوا هراعتسا

 هراعتسا نوحا كوب اما و « لاثم ید رد هب هلا هرقف

 هلبوب مکح ید هد هراجا مکهتن ( . رولیهلنب هناوبح نانلوا

 . ردشعل وا ناس هدرلهدام ۵۵۸ و ۰ یودیا



— ۳۲۵ — 

 . روللوا ترداسم هجو ر هنحاضا كتهدام وش

 هعافتنا ناناق نیست ندفرط ربعم یل هاسم : هک هلوش

 .رونلوا میسقت همس چوا 2 هحور تفلاخم

 . ردزناح تفلاخم وب هک ردقلوا هدلثم تفلاخ «لوا مسق

 نالوا هراعتسا هرزوا كمتلکو زاد در ندیادغب ناغل وش

 هلک شب كمدآ نالف دوخا هلیک شب ندیادغب نینیوب هناویح
 كمدا رب هقش هناوح نانلوا هراعتسا هرزوا كمتلکو یادش

 ۱ : یک كتلکو یادش هقش

 راح تفلاخم اکو هلغمالوا رتعم نیست هدنو « لصاحلا

 ٩۱ ها كنو ررض ر هلاوح ییالوطندنوب هلتهح یی دلوا

 كنىد كرف ارز . زلک مزال نامض هریعتسم ینه ههدام

 مقر دطو يع اكواد اوا
 رظن هدردق و . ردسلوا هدنساح تفلاخ « ییا مىق

 هحررض كو نالیدلکو یعب هسلا هرخ تفلاخحم . رونلوا

 . زدراس تفلاخ وه نیا تففخ رک ۱ نده و ناف همت

 ش هاوح ناللوا هراعتسا هرزوا كمتلکو یادش هک شن

 هریعتسه هسل وا فلت ناوبح هدنروصو . یک كمتاکوب هب را هلبک



 بس ۱۷4,

 ه رش زور دم تفلاحم و . قاب ههدام » ۰ مزال نامص

EENهسا رد. ردلکد راح تفلا و هسلا دی دش  

 ىللا مکەتن ر ینیدلوا هدنرللاثم كن هلحم . رولک مزال نامض

 هف یللا هناوح ییدتسا هراعتسا هرزوا كمتلکو یادش هبق

 لحم ندنرهط كناوبح .هلغاوا اق ناص ارز . نمهتلکو نامه

 ,KG رد رض ٥ هلاوح هلتروص كعا دخا لحم هدابژ ندلم

 ۱ ۰ رات هو

 نالیدیا هراصتسا هرزوا كمتلکو یادش چرت هتک نکل

 هلک قم شب وب طقف هدیوتلکوب هبرآ هلک قم شب هناوبح
 فالتخا هدنص وصخ نامض هحن وا یواسم هب هلک شب نرو هب رآ

 یک ینیدلوا حرصم نامض مدع هدحیفتت .ردشلوا عقاو اهقف

 انا که (a حب كنامض مدع ید یج اولو

 قرەلوا دع تفلاع هرش تقلا و هسا هدباه و هیاده

 هدایز ندهطدح ندن رهط كن ه اد ریعش و ناس یج هک مزال نامه

 .رح ردشهواناما یودیارضم هناوح هلتهج یجهدبا ذخالحم

 . ردقلوا هدهدایز یعب هدردف تفلاخح < لات مش

 توتملساص ندتفل ام « تفل اه اص ارز .یدلسد هدددایز

 یللا . رولوا دافتسم ندنسهدام ۱۷۸ كهل ییدلوا تقفاوم

 هلک قرق هناوح نانلوا هراهتسا هرزوا كمتلکو یف هک"

 .یک كمتلکوپ یادغب
 تا هلو و هلهءاب .ددلکد کاج تلخ و



— ۳ 
 لمحت كناوبح هکون نالبتلکو . رولوا رظن هدفدلوءوقو

 رتعتسه هدنتس یرادقم هداز ندکو نالف هبمست هساا زاو

 هرزوا كمتلکو یادش و الاثم ا .رولوا نماض

 ناوح هدیولشکو یادش او هناونح نالل وا هراعتسا

 هح وا لمح هخ» رب دلاق یادش هلک لا كناوبح هساوا فات

 ازز .رولوا نماض تحف سدت زکلاب كناوح لوا ريعتسم

 نالوا هسف نوذأم رغ ها رادقم نالوا هسف نوذأم « نامض

 طقابس نامض هدرادقم نالوا ةف نودا بونلوا عیزوت هرادقم

 نماض یتمقلک كناوبح «یعتسم هسغوب لمح رک او .رولوا

 شا كالهتسا یناوبح لوا « یعتسم هدریدق و اریز . رولوا

 . رولوا

 هدنحرش و هدام ۵6٩ یعل هدهراحا یرظن كنهلتسم و

 .ردشعا روض هلسهمزال تالصف

 ماسقا رکید هدنفلاخم

 ذمو سنج مه اذک و هدردق هدیه هداش مه تفلاخم

 مق شب تفلاخم هورک هنکعساس هلوا یراتروص قلوا هدزدق

 هدنسختنحوا یسجرب كتروص ییاون هدهسرولک مزال یم وا
 دست خرا ا ید فتكا یک اوا ناکام
 ل ناباش هکلدیا دع مسق هج ور را لات



 تب ۷۳۷

 ناوح نوحا نحط هلک نوا

 هکر نوا بونلوا هراعتسا
 هسل دیا نحط

 نوما ینحط كيادغب هلک نوا هسمیک رب هکردیللوا ولعم
 ول نر هل نوا ددا راسا ناویج

 نحط ی هلک نوا دا ارز .رولوا نماض یتمش عیحهسل وا

 مد خط كنهلک رب نوا گفت دیتا تولوا ماع ندا یدلبا

 لمح طقف . رولوا بصاف هبلعءانبو كالا نذا الب «لامعتسا

 هلتهجو .رولوعوفو هدهدحاو هعفد لمح کنوح ردنکد هلو

 هدنحطهدلاح ییدلکمزال یامض كرادقم هداز زکلاب اضعب هدلح

 . رودیا اضفا فض كتمىق عیح

e هدام ۹ ge 

 هراعا قرهلوا قلطم نیزمکمنا نبیمآ یعفتنم رک ا «ریعم)
 یتحالص هلامعتسا هرزوا قالطا AF هرتعتسم هسلا شعا

 ,راتشدر مک روس وارسغ ی | هجورب یسانعم كقالطا (.ردراو

 هلیسهرابع نیزسکعا نیم یفتنم یشهرابع قرهلوا قلطم
 هدهسدیاراو قالطار ید هدهدام ۸۱۰ ارز .یدنلوا نیسقت

 .راتم در "هلمکت یدبا هدانعم هقش قالطا یهدنآ



— ۳۳۳ 

 .ردراو قالطا ییا هدهرابع و هکردءالوا مولعم

 كقالطاو .ردقالطا یهدنسهراع قرهلواقلطم یسحر `

 .رونلوا حاضیا یا هجورپ یمانعم

 فاتخم هلفالتخا كنسامعتسم «لواعون .ردعون يا راعم

 فاتخم هایفالتخا كنیلمعتسم یا عون یکه ناخ .ردراعم نایلوا

 . یک تا نوا بوکرو هسلا . ردراعم نالوا

 هدقالطا یهدنسهرانع قرهلواقلطم كنه ینب ءدقالطا
 لاتحا . ردراو لاتحا کیا رظنلاعطق ندهرابع یلوا ندنآ

 یگاوبح وش الثم « ربعم یعب . ردقالطالا ىلع صن « لوا

 « یعم .ردکعد مدا هراعا اکس هرزوا كع باکرا یکیدلبد

 یا دارت درد ردنا صت هرروا قالطا های
 كنامعتسمكرک راعم .ردراو یتحالص هلامعتسا هرزوا قالطا

 ندرابش نابلوا كرکو نوسلواندرابش نالوا فاتخم هلفالتخا

 هی ومتا

 مر فا قالط الا ىلع ص ین هدانعم وب قالطا هدوراحا

 .قاب ههدام «۵۵۲» .یدبا

 « رعم یس . ردقالطا نالوا لماش هرکس « ینات لاتحا

 تارا یکندابخا لر ردگمد ملا هراس یار شب
 هوالع یر و یعب نوسد رو نوسد هرزوا تكا

 نوما
 راعتسم لوا عون هللا قالطا نالوا هلا یاث لاتحا وب



 : ا

 نالوا ینا خون هدهسغو هابتشا 5 لوا مرا ا و رآ

 .ردشملوا عقاو اهقففالتخا هدنسماهللوا هراعا هرخآ راعتسم

 شا مالک ُهرادا راد هتفجهسهناوا هراعا یلیز هک هلبوش

 اف اه هرکذ یذلا قالطالا اذه لمح نا ینش » هکشعدو

 لع لا اذا ام لع ةعارزلاو یسللاک لمعتسلا فالتخاب اتم
 ةراح الان هرکذ یذلا قالطالا لح 6 ءاشا نم الغ کرا نا
 ناس یکجهلمهلل وا هراعا ید یحاص هیاده و « اذه ىلع

 ریمیولمح نا هلأبش مسيو ةباد راعتسا ولو کردشعدو شما
 هج هرزواینج هلوادافتسمندلاتهروک ذم هدهلحمیدعا .«لاهريغ

 یتحشرصا كهاده بحاص بوبمابا تافتلا هنناس كنعلز

 قلو قرف هدننس هراشا لا هرامآ هدلاحع وش . ردشملا لوق

 قالطالایلعصنو مزال قالطالا یلعصن هدهراحا هکر دیا باجما
 .یدرولوا دساف هراحا هسلدیا نابعآ ید فک ار یک يیدلسا

 « قرف . روللوا فک توکس هسلا هدهراعا .قاب از »۰:۲

 ا ا ار ه هنیما هام کمد وش هدام ٤

 . رولوا

 ردزاو یتحالص هلامعتسا هرزوا قالطا « یسحنکبا

 ریسفت ی آ هجورب هدلم قالطا و هکر دقالطا کءدنسهلج
 : روش وا

 ندم ر دتا لامعتساهنسهقشن (ی آ هسرابد)لرمعتسه ((یمی))

 ندا لامعتسا یمودنک (هسرایدو .ردبا لامعتسا یسودنک



 بس ۳۳۵ تس

 هراعا ارز ( . رربدتسا لامعتسا هلبا هراعا هنسهقش ) زکلاب
 ترابع ندعفانم كىل هرزوا ینیدنلوا رکذ هدهدام ۰

 كلام «كکلام هکنوج .ردّناح یسهراعا یا لرم هوا

 راجا لرجأتسم .ردراو یرادتقا کلم هرخا یش اوا
 . رم قاب ههدام ۷۰ .یک یسلوا كلام

 کیا وب كريعتسم ىع .رویایند «هسرلیدو هسراید» هدهلګ
 .روش واراعشا ینبدلوا یتبحالصهراخا یتسیر زکلا ندتعفنم

 یعتسه هدتراع نالوا فلت هلفالتخا كنلمعتسم ارز

 اکو هلیدق زکلا اح رش مکه . ضەديأ عم ین كنسکیا

 . یدنل وا تراشا

 هدیودیاهراعتسا ناوبحرب نوجحما بوکر هسمکرب هلع ءا

 ی هسشا تاکرا ین رکید هدمه هسلوا تار یسودنلک

 كناوض هقعرب دلا یسک لوا تا ناونح هدهسل ۱۲ هنکارت
 كنسکنافلت ارز .رولوا نماض یتمق فصن هسیاراو ل

 تباصا اک آ هلفلوا هیف نوذأم یسیرب بولوا لصاح ندنبوکر
 حیوان در بانک رد ناف ندا

 یتمقلک هسغو یلمحت هغمر دلاق یخدینسکیاكناوبح اما

 كنلمعتسماما .قاب هنسهقحال یحرشهدام «۵6۱» .رولوانماض

 ؟یعرول هدیا عح یننب كنسکیا هدرلیش نایلوا فلت هلیفالتخا
 عج هدهزاحا هرزوا یدل وا حاضبا هدنح رش هدام ۸

 ۱ . یدر ولسهدیا



SAEs 
 ) فلت هلقالخا كنلمعتسم یک هطوا رک « تیراع

 نوسلوا ندراش ناسلوا  SGكتلمفتوم نکا كس

 يا وشا ینعب ( .نوساوا ندرلش نالوا فلت هلفالتخا

 :زولسهدیا هراعا هرخآ :یراغتنم «ریعتسم ید هدنروص

 . هلفالتخا كنیامعتسم تاو هکیداسد یا كسب هدهرتفو
 .یدنلوا نات هدنحرشهدام 2۲۷ يودبا ندرابشنالوا فلتخ "

 .ردندعو نالوا فلت هلفالتخا كنلمعتسم یا كلو اما

 . قاب هنح رش هدام ۰

 ( ییدید مدشا تب تا یمهط وا تاون رب الثم ژ

 مد رستم مدیر وص ) ا لوف یهزاعا کد رمتسم و

 (.ردنا ناکسا یسهقش هسرابدو هردنا تماقا تک د

 هسشا ناکسا یتسهقشب هدمهو هسلوا نکا یسودنک مه اما

 .قاب هنحربش هدام ۰4۲۸۰ یدیا لاح هدهراحا ؟یمرولوا زئاح
 .ردلاثمهراعتسم ناملوا فلتخ هلیفالتخا كنلمعتسم «لاثموب

 مدیا هراعا اکس ی كتيب ( وشال هسک رب (اذکوژ
 هسرابدریعتسم هدنروص) ییدتیا لوبق ید ربعتسمو (ییدید
 سعم ارز (,رردش یتسهقش هسرابد و رتس وک ها لوا

 E سما ها عافشنا اقلطم هدیمتسف
 نیصتو .قایهبهدام «4» رولوالماشوماع هتفو يیدتسا هعامتنا

 ید نات ینعل هدول هک رددناع هریعتسه ینعل هو کو

 . رولوا هابلعف كرعتسم



 هراعتسم نالوا تلتح هلسفالتخا كسلامعتسم < لاثم و

 . ردلاثم

 باکرا ینکیدلید هده پولوا بکار یسودنک مه اما

 . سههدیآ

 ی 0 9 0 م

 یسهلّئسم

 دوخاب كمناکوت نیکو یدک رعتس ها یدل وه

 ؟ردیمراو یتیحالص كملبا هراعا هرخآ هرزوا كمتلکو وب

 هدزوا كمني زکلاب یک یراقارصق برع تآ لوا . رولیقاب
 كوب هلس هسلدنا هراعا قالطالایلع هلهحو لاثم و هسبا دعم

 افرع بوم هلشلکو كوب هرانو ةداعارز .ردلکد راح كمتلکو

 . قاب هبمدام »٤۳« . ردنک طورشم هسیا یش نالوا فورعم

 كناوح هک ولو هدکدتلکو كو 6:1 یسق هاتهح و

 . راتدر لمکت رولک مزال نامض هتلکو ردق یتقاط

 بدید مدشتا هراعا اکس یهسلا وش 7 مک هتن

 هسرلید و رک ودنک ییهسلا لوا هسرلبد ریعتسم هدنروص

 ,هقفلا یهاوح رر دک هنسهقش

۷ 
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 هلبا ربعم لعف هددراعا قلطم

 عافتنا هرکید هرکص ندنیمل

 اهقف فالتخا هدکمریدتسا

 هراعا قرهلوا قلطم هلهحو هدام و هک ردیللوا مولعم

 یهدلامرب نالوا شل فاتخم هلفالتخا كننلهعتسم و شلدیا

 هنسهقشل ق و ۵ E دتا نسل هل.لعف ےل رعت سه 6 عافَسا

 ال وا ی د هدنلاثم هلع الثم یغل كمر دشا عافتنا

 دوخاب كنا باکرا یتسهقشب هرکص ندقدلوا بک ار « ریعتسم
 کار نود هرکس لک دا بکرا یسهقف نیعتسم الوا

 شملیا نایب اهقف ضسب یغیدملوب راح یتبحالصو قح قمل وا
 لوق هکردشعلوا رکذ یودیا حس لوق وب هدیلیزو هدنفاکو

 .ردشعلو قفاوم هنسهرخاةرقف كنسهدام ۵۵۲ كن هلمروک ذم

 ندقدلوابک ار یسودنکاالوا الثم ریعتسم هروک هلوقو یدعا

 مزال نامض هسلوا فلت ناوبح هدهسنیا باکرا ین رکید هرکص

 وک کی ندا کرا ی کچ االوا۔ یک یک

 0 ا ا لوا کا
 تفلاحم اک | هرکصادنآ هلتهج ییدشسا نیت بک ار العف اریز

 . رولوا یدعت

 یتبحالصوقح روک ذم «ریعتسم اهقفضمب رکید هکوبلاح
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 الو لالو ووكر 0 اتم نوا
 ناوبح هدهسنا باکرا ینسهقشب هرکص ندقدلوا یک ار ریس

 .ردراشاوا لئاق هنکح هک مزالنامضینم هب هدام ٩۱ هسلوا فات

 یک ار 6 | قرءلا تیراع یا روک ذم ندریعتسم هسمکر اوز

 نذا كربعتسم یا لوا هسمک لوا هسلوا فلت ناوبح هدیولوا

 یک یف مزال نا را ا لا دانا یو

 و ندک دتسا تارا ینسهقش ها لوا الوا ریعتس#

 یا مزال نام هوا بش ناوطت هاب و

 هلبتهحقاوا كلام هعفانم «ریءتسم هکنوح .ردهولوالا قلرطا

 نههدیا كملع هنسهقش ىدا هسلوا كلام ردشملیا لامعتسا .

 .ناخیضاقو راتحدر *هلمکت یدیا
 اد هک دا رانتخایسفتق ندلوق ییاوش هدا یدعا

 لوق هدهادهو هدههقف نوتم 3 قلم هدهسعون تراشا

 یلزو یا رروا نیفتوا کد ناف ین ات لا
 لحع هاروک دخ لوق ةلغلوا شیلا دغ حس یروک ذم لوق

 قفاوم هبیأت لوق هلئسم هدهراحا هکو لاح .ردیا اضتقا قعلوا

 هدلتسموت هيلع ءان .قابههدام «۵6۲» .ردشلدیالومق هدندوص

 یخد قرف هکردبا باجحما قلوب قرف هدنسهرآ هراعا هلبا هراحا

 هتسبا هراعاو ینم هشرزوا هسک ام هلغلوا ندناضواعم هراحا

 . ردشهلو یتنم هنرزوا هحماسم هلغملو ندناعرت

 یفتنم ارز . یدلنید نیزسکلدیا نییعت یفتنم هدهداموب
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 مکه تن . ضەردتا عافتنا هنسهقشل ریعتسم هسااردیا نام

 تور نم هدهس دام 2

 دوخاب كما لامعتسا كدنک تاذلاب هربعتسم « ربعم الثم
 نعآ یفتنم ود هرزوا كملبا لامعتسا نالف كريجا كنس

 نعهدک هنفالخ ربعتسم تولوا ربتعم هسا .

 چا هدام ۰ =

 یک ینیدلوا هدهدام ۲۷ یل هدوراحا ( ینصا كعفتنم ژ

 رد سم هدر و فلت ياا كنلممتسم)

TGو  
 . راتشدر "هلمک لکد هنلامهتسا كنسهقشب هيو

 ه و سدل و هباد نگر

 هدنروصوت .نههدیا تفلاخ ن ریعتسه هلع ءانب

 ندریعتسم ین ینات لعف هکردوش یبس كنسلوا ربتعم كنست

 یاعحاقلوا ىلررض هدایز ندنلعف كلوا رعتسم یلعف كربعتسم

 هنلامعتسا كنبرکید بولوا یضار هللامعتسا كریعتسم رعمو

 ریتعم كنصت نوجمایفد كررض هداز ندرعم هلغلوا یضارربع

 . هادهو هبانک یدلک مزال یسلوا

 یک ینیدلوا زر ک + دف هدهدام 2۲۸ ینعل هدهراحا (و زز

 او وجا م
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 رادلا و هاد لم . را دق هدرابش و کنوح
 ۱ م 1 کس

 ین كلام هکولو .رولیب هديا تفلاخ کوب یعتسم هیلعءانب
 . رمالاعم هنلوب شعیا طرش یتسعیا عافتنا هسقنب ربعه

 ود همرو هنسهقشب یراعتسم رعم لصفتو ( طقف )

 یراعتسم یی ( ین آ ربعم ) اما بولوا هدنروص ییدا یمن

 یه ( هلا شا ی رز یوم و اوز
 ینب هنفح هک وا رابتعا ةلالد هدنسهلباقم خش رصت بولوا ریتعم

 یک هناخ رک راعتسم یک (لاحره یعتسم و ینم ههدام ۳

 رکو نوسلوا ندرابش نابلوا فلتخم هلفالتخا كنلمعتسم

 نوسلواندراشنالوا فلت هلضالتخ |كایامعتسم یکی كن
J}هساوا فلت هدبور دتا ( صهر دتا لامعتسا ا  

 : . رحم رولوا نماض

 هراعا اکس یون نوجا كيوکر كنس إل ربعم ( الثم إل

 ریعتسم هدنروص ییدید زا مدتبا لوبق ید ریءتسمو ( مدتیا
 هدو ردن (. ص ەر دند ی ینجا صخش ۱ (یعاشوا ها لوا

 0 ارز .رولوانماض هسلوا كالهقرهنل هتسخ تا لوا

 . ردلکد یی كنفوس یسمس

 ,نمهدیا باکر ایتسب یک بولوا بک ار یس ودنک مه مک هتن
 فلت ناو هدیولوا کار اعم . رازامهلوا بک ار اعم ین

 هسیا راویلمح هغمر دلاق یتسکیارک | كناوبح .رولقاب هدقدلوا



 م
 ینوکر كن-هکیا فات بس اریز : رولوا نماض یتمیق فضن

 نامض یالوط ندنآ هلفلوا هف نوذأم یو كنسیرب بولوا

 .رم رولکمزال تمیق فعل ین الوطندنیول ر لرکید بویلگزال

 هسخ و بولکم زال ی( مخ كىر ادق م كتل شاف ادر ا ین یص طقف

 ه هقحال کهدنح رش هدام ۰ . لک مزال نات كف مات

 . راتشدر "هلمکت قاب

 یعهسبلا وش نوجا كمک.كنس تاذلاب هسمیکرب اذک
 ۳ یا هر هتشلا هفشم کبد هد مدتنا هراما تم
 7۶ نهبسلا امر ةر دک هنسهقش یهسلا لوا رعتسم

 .ردراو قرف هدننب یسک ك ينجمفل اب كباصق هلیسهمک كرجات
 كنهدامو لاثم نک ذ اعرش هللا یلاتم وش توج

 . ردیلاثم كنسلوا هرقف

 هسا وافل دو را ناو اح یسهراعا هرخآ

 رولوا تبا مکح هر

 ندا الب ریعتسم # نایلوا راح یسهراعا هرخا هلو
 ناخ هسلوا فلت هدند یا یعتسه هدیودیا هراعا 2

 نیمضل هلوا یعتسم هسراید بولوا ريخ ریعمو . رولک مزال

 هکر کم . ضەديا عوحر هب یا لوا رعتسم هدلاحوو .رر دتا

 . هلوا ینا ندنربصقت اب یسیدعآ كنآ ینلت هدندب یا سعتسم



 بس ۳/۵۱0۷ , بس

 یا ریعتسم هدلاحو و . رریدسنا نامضت هب ینا رتعتسم هسرابدو

 . هلوا رصق الو دعت الب ینات هدندب هک ولو .نم هديا عوجر هلوا

 . قاب هح رش هدام « ۰

 نالوا تیراع هدنس» هدیولک هریعتسم هسمیکرب مکه تن

 یمکلکعا ضق ندنس مدّبا هراعتسا ندنالف یحاص یاوبح

 ه دیدن ندکدر و قلدصتلا ی آ هدوا و « یدّتساصا

RY SAEبودا راکنا یا یحاص ناوبح ینعب رعم  

 :رردنا نیش ا
 عوجر هيه سمیک لوا ین هضباق « ریعتسم هدنروصو
 یدنکقرهلوا كلام هراعتسم ا نامض ا

 دعت الب هلفلوا تناما تیراع هکرولبشالک | ییدشا هراعا یلام
 . قاب هبهدام « ۸۱۳۰ . ردقفو نامض هدنلاح ینلت ریصقت الو

 برذکت | كرهعاقیدصت ینهسمیک لوا ین EE اما

 ربعتسمه رکصوهسرب وكردباط رشنامضر ار هل ا قيدصتدوخا كر دیا

 ینیدلوا نهاضید لوا ریعسمهسل وا فلت هدندپهسمک وا ینه)ینات

 .قا ید هنح رشهدام ۰۸۲۵۰ ردیا عوجر هب هسمک لوا هلمش

 هراعا اکس یا هناخاب (هطوا و نوجا كتماقا كنس اماژ

 ا تماقایمودنک (ںیعتسم هدنروص یی دید مدیا

 ناتسا ید یت ۷ ااو مدیر تی

 یجهیمهدیا ناکسا ینسهقشب هراحالا قیرطب اما (.روایب هديا
 ۱ .-زدشع و روک ده هدهدام ۳
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 ردیلاثم كنسهبنات هرقف كنەداموب « لاثموش .

 ) شعد همنا ناکسا یتسهقش إل هریعتسم « ربعم ( طقف

 هدیا ) ناکسا ید هراعالاقبرط» ینسهقشل رعتسم (هسبا .((

 ردنلاثم كنسهلا ءرقف كنهدامو « لاثموش .

 همح ال

 كسل ا عو اب ناکم ۱ ناهز كریعتسم هلا ربعه

 ردراد هنیرافالتخا یهدقالطا اب

 عافتنا عون دوخاب هفاسمو ناکم اب نامز ریعتسم هلبا ربعم

 ردک ربعم نیملاعمزوس هدنررلکدتیا فالتخا هدقالطاو دیقت هلبا

 هرخآ یتعفنم كنلام هلغاوایحاصلام رععم ارز . هقفلاهاوج

 هدهراعا لصا هدر و BE وا اهد E كيلع هدلو هن

 و ووا تب | و مدح یک یتناوا كنا زوس

 ینکیدرب و نذا هلبا عافتنا دیقم هلبا صوصخ لعف «ربعم الثم
 . ردکریعم زوس هدد هدکدتا نابمرد یالطا ریمتسمو اعدا

 مدیشا هراعا هرزوا كمتلکو هرآ هلک شب « رعم هک هوش

 داد تفعا هراعا هرزوا كمتاكو یادش e ریءتسم و ولد

 ربعه یک ینیدلوا هل ریعم نیملاعم زوس هدنراکدتسا فالتخا ود

 ود مدیشعا هراعا هرزوا كم ردق هبهحمکح ندلوبناټسا



E 
 ود د سا هراعا هرزوا كمن د هه اح رعتسم و

 .ردکریعم نیملاعم زوس هدنرلکدتبا فالتخا

e هدام ۱ gm 

 هراعتسا ناوبح ولد ۷ هرژوا كمتک ( هتیمم لح ر )

 كحهدک عمو 6 هسل وا ددعتمرللو زز ندکهباروا ( هدفدل وا

 ييدتا كولس كسا هرزوا تداعریعتسم ز هسعا ناسآ یو

 اریز ( . رولیب هدیک ) هلح لوا ( هسراید هلیسیغنقیه ندرالوپ
 كسان هحنحوم هدام ۳۷ و رد تداع هلهح و هدام ٩

 لا فرعو . رولوا بجاو لع هکنآ 6ردتخرب یلامعتسا

 . ردیک نابع هللا صن نیت
 نامض هترزواریعتسم هسلوا فلت ناو هدلو هدردقو .

 . قاب ههدام ۰ ۰ زلک مزال

 هلغمالوا اح كمتک 6 ندلو نابلوا داتعم اما )

 ( . رولوا نماض هسلوا 3 عیاض اب ( فلت ناویح هدیودک زا
 هفراعتم «نذاقلطم هرزوا ینیدل وا رک د هدهدام ۸۱٩ ارز

 صن نسل هلا فرع ا هدام ٤٥ و .رولوا فورصم

 . تاعقاو و راتحدر ؛هلمکت ردنک نیست هلا

 ( نالو رب یربغ كلو ییدشا نعت كرعم كلذك إل
 هاولس هرصتسمرک | هدقدلوا فات ناوح هدیودک |) هلحم لوا



 دش ۳ تب

 ین فوخا ابو قازوا اهد ) یی دعا ( لوب ییدتیا
 هسا داتمم فالخ ) یی واسم ربغ ( دوخابو نومآهریغ )ل
 هشر و .ردتفلاخم ءرش هکنوح 4 ۰ رولک مزال نامض هریعتسه

 . زملبا نمضت یذا هتقوفام كنا نذا

 دلرنهتسم هرزوا ینج هلیشالک | ندنیست « اهد » یمدهلحم

 لوط ینب یواسم هلوب ییدلبا نییعت كربعم « لوب ییدتک
 هسا قو قرف ا لو یا هدناصوصخ لک تل وتو

 ا هرتیم هسلا لا اهد لو یدک هاربمتسخاایو
 کن و. . ردلکد نایض بحتوم .تفلاخ ااف اب مرتخ ارز . زلک

 . ردیذا هنتسولربخ اهد اب هتسیواسم كنآ ندا هشثشرپ
 یا ورا رک ریه د راجا ل و راغا هستم

 یدشا روص هلشع هدهدام ۷

e هدام اس ٢ 

 .ردطرش ىسملوا كلام هنتعفنم كلام ییدتا هراعا كربعم

 . قاب هنح رش هدام « » ۸۱٥١

 .رول وا حح هراعا هسرولوا كلام ین

 نالوا کلم كنجوز ندنیداق رب هسمکرب ]ل هلتهجوب

 یبشل وا جوزلا (نداالب ی د) نیداف(یاوبویتسا تبراعییشرب
 فلترصه الو دعلالب هدریعتسمدب (یش لوا هدیور و تیراع

 ی ی ی ی کا ی ی ی ی ی یی ی ی ی نیت یا. یا تب ی یی. بت یاس. ی تا بیو فیت ای یی یی سی یکتا یا تب یاد تا ی ی ی ی ی ی ی ی ی
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 نوردرک | هدنروص ینا دلو یراطناصقن هنتمیق دوخاب (عیاض) ا

 ( هساندابشا نانلو هدندب كنهحوز هداعلایرح ىلع هدهناخ

 بولوا هریعتسم یش لوا هجوز ارز . رولوا راح هراعا وش

 هدهدام ۸۲۰ یحهلسهدیا هراما رخ یراعتسم هسلا ریعتسم

 هریعتسه كرک و هنیداق لوا رک هدلاحو و . یدسا رورص
 . قاب هراهدام ۸۱۳ و ٩۱ (. زلک مزال نامض

 .زالواحسح هراعا هسیا لکد كلام هتتعفنم كراعم ربعم اما
 . قاب ههدام ۰

 نداشا نانو هدندب كنهحوز هداعلایرح ىلع هلتیح و

 نیفوبهددبرانبدا(یکو زوکرا و ت الت هسیا لکد )
Nلود وب  

 ه هدام ٩۱۰ هلتهح ییح هل وا بصاغلا بصاق ید ریعتسم

 نیمضل هریعتسم هسراید و هنسهحوژ هسرلبد جور زا یمه

 E U (. رردتا

 قلدقح قحتسم هتراع یعب هدنحرش هدام ۸۱۲ و

 هسرر دتا نامضت هنسغف هرزوا یلدنلوا ناس هد روص

 نیمضت هبهجوز اریز . نعهدیا عوجر هنیرکید نالوا نماض
 یلام یدنک ندنفجهلوا كلام هلام وادانتسالاقی رطب هدکدر دتا
 هریعتسه و .ردتناما هدندی ریعتسم هسااتب راع تولوا ا هزاعا

 داع هپلا عوفدم یش تیراع دقع هدکدریدتا نیمضت

 هدزوا شدوا یکذ هدنخ رتش هدام ور هلتخاوا دقع و
 ۳ سه دی عوجد ه رعه ید ریعتس#
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 تگ هدام ۳ ق

 ااا یتراع ر د نزنسقلوا ینذا كره و

 نهرقر هل واندهمزالرمغد وقع.راعاهکنوح«. نمەدي| نهر دوخاب

 یقوف ام كنهراعابولوا ندهمزال دوقءرانو و ینودام كراحماو

 «4۰٩ یدعا .راتشدر"هلمکت ضهدیانمضت یقوفامیش رب هلغلوا

 هسیاربهم ویتیدلوا مزال هراحادقع هرزواینیدنل وا رک ذ هدهدام

 تقو ییدلبد قرلوا مزالربغ دقع تیراع هجنمکح هدام

 ریعتسه هسنل وا زی وحش هراحا هلتهج کج هاسهدیا عوجر ندهراعا

 ی قم ندلوا ماع هراس دقع ى رجاتسم هلن

 . ردیا اضتقا قلوا ررضتم ريعم هیلعءانب و قمالوا یعوجر
 هسلوا راج یسهراحا كتراع هکزربد هدناا ماقم دوخاب و

 هراحا ارز . ردتراع هدوا هک رولک مزال مزابالام موزل اب

 قاتراع یخ تاکما مدع ا اراعا ندم هسلوا واخ
 .ردفلاخحم هتناعوضوم كتراع هنا و رولک مزال یعوزل یخد

  كنهراحا ءردهراحا هدوا هکرولک مزال مزلبام موزل مدع دوخاب

 .راتم در "هامکتو رحم .ردفلاخم هنناعوضوم یموزل مدع

 روک ذم هحور یزاوح مدع كننهر كم راع



azan MC are 

 مزال ندنهار تهج ضقلادعب نهر هکهب وش . روللوا تاسا

 موزلا هسلوا راح نهر هکردسک هراحا هدو هلغملوا دقع ر

 مزلبام موزل مدع دوخاب . ردتیراع هدوا . رولک مزال مزلبالام

 ردنهر هدوا . رولک مزال .

 نهر هک هل وش . ردشع وا تاشا یخد هلتروص نیا و

 یدنک كرعتسم نیزسقلوا یذا كنا هلام لغ بولوا اما .

 . زامهلوا یتح هباعا یجروب
 كنلمعتسم ت راغ هکرولوا دافتسم ندتقالطا كنهدام و

 زاح نهرو راجحما هسلوا ندرابش نالوا فاتخم هلفالتخا

 نهرو راجما هنب هدقدلوا ندرلبش نالوا فات یک یغیدملوا

 NT هاست لا و
 راح ا هدلاح ییداسهدیا هراعا هرخآ رفتم ی راع نالوا

 . ید وا حاضبا هدالاب یبس كتسمامهدیا

 نهرو راحما ربعلا نذاب

 رام

ERینحهلوا دافتسم یخد ندن رعت نوا  

 نهر و راجا هرخآ يتراع « رعتسم ي 3ا لرعم هرزوا

 رک ذ هدنحرش هدام ۷۹۵ یسهلئسم راجما مت هتن . رولیبهدیا

 هرخآ كراعتسم هلنذا كربعم ىع ید نهر یک یفیدنلوا



 هچ ۷۵۶ تب

 ینکیا شل ات باب كنهر نان مت همت یعلوا نهر

 هباروا هلکعا روم لصف هحور هدح رش و نام هدنلصف

 . هنلوا تعجام

 هراعتسا هرزوا كعا نهر هنحرو ال دا هدد رو ا

 6۰ صدا نهر هنحرو TE رخآ یلام ید

 نهر هدهدلب نالف یحاص لام » هدهدام ۷۲۸۰ هرقف و

 ا وب ررر كلا
 وند « ا نهر یا قفاوم هتطرش و دق كنآ
 هرتف هدهقنا زملبا هدافا یثرب هاضف ندمکح نالوا روک ذم

 . ردشلدیا راکت هدارو نوجا 1 و هطول لوبا

 یراع رعتسم نزسقلوا ىذا كرعم ىعل 4 هدودیا ژ

 نهر هنجروب یکهدهدلب رب دوخابو نهر دوخاب راجما هرخآ
 نهر رو یهدمدلب کید یلام ییدتا هراعتسا هرزوا كلدیا

 ریعتسم هلا لوا ریهتسم (هسلوا عیاضاب فلت تراع# هدیودیا

 نامز كرلنو ىع هدمیلست تقو هنیرزوا نهتم اب ینا

 ریز ( ۰ دولک مزالا) ی ( نامض ) كنيراتبق یدنرامیلست
 نهرو راحما و ندنغحهلوا یدعتم رعتسم هللا روک ذم ملست

 كربعم هسلا زالوا فلت اما . رولوا ندنلسف بصع میلست و

 . ردراو یقح هدادرټسا

 هلهجووب رعتسم نیزسقلوا ىذا كربعم : ىحاضيا ككراحما

 ا بولوا یلوضف ااو هستيا را ءرخآ یرامتسم
 هژاحالالبق هدنروص وب . رولوا یراح یمکح یسهدام 44۷ -



 ۱ — ف —

 كرنعتسم نانلوت ا ا روص هراحا تده

 لام.لامعتسا..نالوا دج یک ترجا لطف روا
 یسملیا قدصت بوبلوا لالح اک | هلفلواشاوا لصاح ندرنغ

 ۱ . یلش رواک مزال

 اا ا

 هکولو هدندی رجأتسم راجالاب هرخآ راعتسم ررح هجورب
 رحوم هسرابد . ردریخم رعم هدقدلوا فلت ریصقالو دعت الب

 یل رجا رم یک دیا فو هوم ناف

SEینلدنل وا 1 ۳ ارز . رر دتا نیمض یتمش  

 و . رولوا بصاغ و یدعتم هلا میلست و راجا ریعتسم هلهجو

 . هه دی تعحا سم او هلش یل دلو | نماض رمعتسم هدر دقت

 ریعتسه کنوح ,هسلا یصش الو دعت الاب ینلت رو رضا رکا

 راجا یلام یدنک هلتهج یفجهلوا كلام هراعتسم هلبا نامض

 د هحنمکح هدام ٩۰۰ هسلا را . ردیا ناست يدشا

 دیتا هدر د خاب طقف . ردشناما ا

 رعم رر هجور هدقدلوا فلت یشان ندنر بصق اب یسیدعت

 هرجا یک :لعتعم فر چور نت و ات

 نمضت ا هسرلبد و .قاب ه هدام ۰۱۰۲۰ . ردا عوجر

 نزسقلوا یذا كنآ یلام كرعم رحأتسم ارز .رودشأ



 ےک وک

 وا ردنمکح رحاتسم ندصاف هلتهج ییدابا ضف و ذخا

 تناما هدرجوم دی روجأم نيع « رجأتسم هدنروص و

 نوجما عفد یرورغ ررض ندنسف یدنکهسیا زملیب یغیدلوا
 . ردا تعجاص هتیرحوم نانو ریعتسم هلش یتیدلوا نماض

 . راتح در "بلمکت قاب هب هدام ۷۰

 و فوم ا2 ر ناع ۸ اتم اما
Eریعتسم هدنروص و ارز . نهدیا عوحر هلا  »> 

 مع تا اسم ه ا ااو مالا یرجاتسم

 هسمیک ندیا راجیتسا كلرهلسب یغیدلوا بوصغم یلام نانلوب
 . هقفلارهاوجو رحم ردیک

 رعتسم : جاضلا كتميلست و نهر نذا الب كراعتسم

 ا ملست و نهر هرخآ وا ندا الب یراعتسم

 2۳ بصاغلا صاف نم ص و تصاف یعتسم

 هلع ءاس .یدلیا ذخا نیزسقلوا یذایلام لربغ نهم ارز

 هسرابد بولوا یخ ربعم هدقدلوا فلت راعتسم هدندب نهم

 نهار هدنروص و . رردشتا نمضت هریعتسم ینعل هنهار

 یسهقحال یحرش هدام ۷2۱ ندننحهلوا كلام اک ۲ ریعتسه

 .رردتا نامضت هنې ص هسرلبد و . رولوا طقاس نيد هلهحو

 هرزوا قلوا کلم كنم ص نوهص هدفدلوا نماض نهم و

 . رتسا ندنهار ىخجالا نمت هلعءاس بولوا شلوا فلت

 نون اما . ردقوب نهر لباقم هفجالا وب هکیدتبا نیت اریز
 كنهار نص ۰ نەدا عوجر هنهار هلبش یشیدلوا نماض

 ۲ ۶ قن وذ ق

۱ 



۳۵۳ 
 اربز . نونشوا دلرک نوسلوا فقاو دل رک هنغدلوا رشعتسه

 :رددناع هن ص نالوا هلا عوفدم یف کر دغ دقعر نهر

 . راتحم در "لمکت قاب هنحرش هدام ۵

 هن ص رکید نهارلا نذاالب یهر SNN نہ صر طقف

 لوا نهار هدقدلوا فلت هدندپ كنا بودیا ملست و نهر

 نهار نالوب لوا نهتم هسراید .ردربخ یحاص لام نانلوب
 نامضآ ه یا نم هسرید و . رردشا نیمضت هیات

 ںیہ هدوآ دکور د نامضت هاب ی کو اب د
 هدام ۳ 2 هتن . یرصلا دوعسلاوا ردبا عوحر هلوا

 : یدشعلوا لصق هدنح رش

e هدام 4 = 

 (هرخا یراع) نالواراځ یسهراعا هرخآ ( «رعتسم )

 ۸۲۰ ارز ( ۰ رولیهدیا عاديا ) هسمیک نالوا ینیما یی
 هزاعا هرخنآ یا هرس هزروا یشدلوا ناب هه شک اه

 هلتهج و و رولوا تناما هدندب ینا ریعتسم راعتسم بولسهدیا

 هکنوح - قرەلوا نود ندهراعا یسملیا عاديا ی آ كربعتسم

 كلام هیالعا -. ردراو عاديا هدمه تعفنم كلم مه هدهراعا
 . ردلوالا قیرطب یلوا كلام هباندا كنالوا

 FE هدهدام ۷۹۱ ىتجەسمەنل وا عادا هرخا داو

۳۳ 
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 1 را یکم نخ ایم داق لح کیدلیا ضق و ذخا

 تناما هدرجوم دی روجأم نیع « رجأتسم هدنروص وب
 نوجما عفد یرورغ ررض ندنش یدنکهسیا زملس یغیدلوا

 . ردا تعجاص هنیرحوم نالو ییعتسم هلش یتیدلوا نماض

 . راتح در "هامکت قاب هب هدام ۷۰

 0 0 00 ا اعم رام اما
 <« رعتسم هدنروص و ارز . ضهديا عوجر هتسلا روبلس

 ۳ ا و هل اد زالو عادل" یرختاتسم

 هسمک ندیا راجیتسا كلرهلسب یتفیدلوا بوصغم یلام نانلوب
 . هقفلارهاوجو رحم ردیک

 ریعتسم : جاضلا كنمىلست و نهر نذا الب كراعتسم

 هدا ماست و نهر هرخآ رعلا ندا الب یراعتسم

 E یاهو تصاق تم
 هبلع ءان .یدلبا دخا نزرسقلوا دادم لام هلربع نم ارز

 بولوا ربح رعم هدقدلوا فلت راعتسم هدندب نم

 نهار هدنروص و . رردشتا نمضت هریعتسم یعل هنهار

 یسهقشحال یجرش هدام ۷2۱ ندنغحهلوا كلام E ریعتسسه

 هرردتنا نامضت هن ص هسرلبد و . رولوا طقاس ند هلهحو

 هرزوا قلوا کلم كنم ص نوهص هدقدلوا نماض نهم و

 . رتسا ندنهار یننجالا نهنم هلع ءا بولوا شلوا فلت

 نون اما . ردقوب نهر لباقم هغجالا وب هکیدتبا نیت اریز
 كنهار نونم . نمهدیا عوجر هنهار هلبش ینیدلوا نماض



 سا ۳۵۳ سس

 او .:نونشوا ك نوسلوا فقاو لر هشااوا را
 .رددناع هنهتم نالوا هلا عوفدم یف هکردعربت دقعرب نهر

 . راتح در هلمکت قاب هنحرش هدام 5

 هن سم رکید نهارلا نذاالب یهر یهدندب نهن ضر طقف

 لوا نهار هدقدلوا فلت هدندی كنا بودیا ملست و نهر

 نهار نانو لوا نهم هسرادد .ردربحم یحاص لام نانو

 نیمضآ هیأت نرم هسرابد و . رریدتیا نیمضت یا
 نم ص هدوا هدکدرب دنا نامصآ هىا نهصو . روا

 هدام ۷۳ هتل . یرصلا دوعسلاوبا ردیا عوجر هلوا

 یدشعلوا لصق هدنح رش

 8 هدام ۲۶6 رج

 (هرخآ یراع) نالوازتاح یسهراعا هرخآ  «رعتسم )

 ۸۲۰ ارز ( ۰ رولیهدیا عاديا ) هسمک نالوا ینیما یعی
 هزاعا هرخآ لا برس هرزوا یوا ناب هد شف وه

 هلتهج و و رولوا تناما هدندب ینا ییعتسم راعتسم بولس هديا

 هکنوح - قرهلوا نود ندهراعا یسملیا عاديا ]هم

 كلام هبالعا .. ردراو عاديا هدمه تعفنم كيلع مه هدراعا

 . ردنل والا قبرطب ىسملوا كلام هباندا كنالوا

 روک ذم هدهدام ۷۹۱ ینجهیمهنلوا عادپا هرخآ "همیدو
۳3 
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 هلنهج و . روینلوا عاديا هرخآ هلهجو هدام وب ,تيراع نکیا
 . راتم در "هلمکت ردراو قرف هدنسهرآ دقع ینا

 دعت الب إل تیراع ( هدعدوتسم دب ا هبلعءانب 6و إل

 هربعم هل ( هسلوا ) یراط ناصق هنتمق اب ( فلت بصشال و

 ساک مرا واچ مت رک متال نایض) هعدوتسم هد
 یتدلوا ینم هنسلواقانم هنامض یعرش زاوح هلهجو هدام ۱

 یک هدهدام ۷ یسالک مزال نام یخد هعدونسم

 هدقلت ربصقال و دعت الب هنرزوا عدوتبسم هرزوا یییدنل وا

 م هشهالوا ناس

 دف هلّتس هرعتسم یدق صف ال و e هدهدام و

 هکهلبوش .ردیزارتحا اف هتان هعدوتسم اما بوبلوایزارتحا
 هلا یربصق اب یسدعت كعدوتسم هدعدوتسم دب تراع لوا

  هحنحوم هدام ٩۱ هلس وا یراط ناصف هنتمق ا فلت

 اما هدنح رش هدام ۲۸ مکه تن 1 زا مزال نامض هریعتسم

 هلهجو و اما . ردقجهنلوا حاضیا هبد لا ییراع ریعتسم

 هسلوا فلت هدندب تراع هللا یربصه اب یسیدعت كعدوتسم

 . رولک مزال نامض هعدوتسم ینه هبهدام ۷

 هدنعادیا كتراع

 اهةف فالتخا |

 هلوق رب بونلوب لوق کیا هدنسلدیا عادیا هرخآ كتیراع



 همتا 36و 9 تب

 راح هروک هلوق رکید هد هسیا لکد راج روک ذم عاديا هروک
 لوق وسشا ید هدهلم هلغلوا هباتفم ینا لوق وش هکرولوا

 . ردشعلوا لوف ىا

 هک وش .ردیا عرفت هلئسموش هنیرزوا هروک ذم فالتخا
 هدندب هدیودیا در هرععم هللا یتما نالو یبجا یتراع یعتسم

 نان لوق ها بوک مرا نا رک هوا ناف 2و لپ

 . خم زک مزال گامخ هروک

 يا ندنسلدیا عاديا 0 كتب راع

 . زامهلوا عاديا هرخآ تبراع هدهلئسم کیا طقف

 راح سراغ درحا لا هکتار لو ا هلتیش

 مکه تن . ردلکد راح قافتالاب یعادیا هرخآ كتراع وب ردلکد

 دافتسم ید نداد ناشلوا رک ذ نوا یابنا كنهدامو

 . قاب هنحرشو هبهدام « ۸۲۰» . رولوا

 هراعتسا هرزوا كمش یودنک تاذلات ریمتسم هلع هان
 روک ذم هدلاشم یوا هدیودک هل رب ها رکزاب وا

 هسل وا فلت هدندبعدوتسم هلکعاعادیاهنر هدارواهرزواینیدلوا

 . رولوا نماض

 یې هد همرو هنسهقش یراعتسم سعم « هیات هلئسم



SOT GEA ea 

 هساوا فات هده شا عاديا ه ۳۳۳ ریعتسه و رکصن دک دشا

 . قاب هبهدام ۸۲ ه» . رولوا نماض

 الاسو احضندلوا یراط ناصقتهنتمیق دوخاب فلت اما
 . زلکمزال نامض هسلوا فلت هرکص هدهسلدیا هداعا هنیحاص

 ىلع ( هدزوا كلک بودک هامرب ) هسک رب ( الثم إل
 هراعتسا  قرهملوا دیقم هلیدق كمس یسودنک ىعي قالطالا

 هداروا هلګاق بوليرو یکراب هدقدراو هیاروا هلبا ریکر ابیبدتسا
 ندنکل ودنک ینعب (هفلا فتح رکراب هرکصندکدتباعادیا هنیرب
 یر ندعدوتسما ریعتسم ¢ هسلوا فلت ) هدندب عدوتسم

 <. زلک مزال نامضا هنیزروا
 و ارز . ردلکد یزارحا ید هلغلاق بوليرو هدلاثم وب

 ی راع كربعتسم هلهحو ینلدنل وا ۳ هدنح رش یاننا كن هدام

 نوحا یزاوج كعاديا هلفعلو یتحالص قالطالالع هعادبا

 . ردقوب جایتحا هنسبرح كنەربج بایسا

 e هدام ۸۲۵ زقح

 هلیسهطساو یلوسراب یلکو ابو تاذلاب 6 یتیراع « ریعم إل
 یمیلستو در  لاحرد یی ( ناه كريعتسم هدکدتیا باط

 عفانم ندنغحهلوا ثداح اشف اش عفانم ارز 6 . رولک مزال

 هدام ۸ ںولوا تبا هخدلوا ثداح عفانم «ثالم هدمروت دم



 ےگ oV“ ےک

 یفانمنایلوا ثداح كا باط ورک هلباعوجر ندتب راعهحنمکح

 .ردراکرد یتحالصو قح کوب ربعه هل وا عانتما ندکلع

 لک آ ندنسلوا رک ذ قرهلوا قلطم رس و بلط ۱
 لکو یک یبداکمزالكادیادر هدکدتنابلط تاذلابرعم هو هاش

 « ۱٤١۹ » ۰ رولک مزال یدر هنب هدکږ لیا بلط هلبا یلوسر اب
 . قاب ههدام

 یراعتسم ربعه «هعحارلاب هریعتسم صخش رب هدلاح وش

 ید ینا سا یکتا رعد نفس توت ها و

 67 را هردیا قیدصت یعوفم صخش یعتسم هنرزوا

 ینکیدسا سا داهج ولوا هصخش وا سعم مرکسن 3 ا

 هسا ندا ایف هودا تاسا یا تنش کا زنا

 لام ربعتسم هدکدشیا نی ربعم هلغملوا كريعم نيملا عم زوس

 رعتسه و .قاب هح رش هدام «۸۱» . رولوا نماض یراعتسم

 كربعتسم ارز . هديا عوجر هصخشلوا هلبشینیدلوا نماض

 هدلاح یبدنلو نوذام هدخا ندنف رطریعم صخش لوا هدنعز

 تولوا نما قلرسقخ هسودنک اسکا ا یا و رقم

 طقف .قاب هبهدام ٩۲۱ » ۰ نمهدیا ٍلظ هرخآ هيا مولظم

 قبدصت هب دوخا تا هدنسهدافا روک ذم يصخشوا < ریعتسب#



EKA, Val EYE : 

 یره ود هس اط مش یامض رار هلاقیدصتدوخا تدکت هدهل

 .قابهنح رشهدام ۰۸۲ ۰».رریدتا نامضت اک | هسربو هصخش وا

 هدنکیدتبابلطیحاص بولوا عیاض هدریعتسم دی «راعتسم

 هرکصن دکدتا دعو ا در كرهمر و ربخ ینعاض ریعتسم

 ضقانت هدتاور یهاظ هسرو رخ یتعایض ریصقت الو دعت الب

 هلک رولک مزال نامض بویلدیا لوق یساعدا عایض هلفلوا
 : رات در

 ید «ربعتسم هدیویما بلط یلوسر اب یلکو اب ریعم نکل
 ناخ هحلوا هقلطم «تراع هسلوا فلت هاکماعا هداعاو در

 یحملک مزال نامض هدنروص یتیدلوا هدبقم هدهسیا زلک مزال

 . راتاور کت روتنلوا کد هدانا. هدام
 ماستو در هوا یرامتسم «رعتسم « ماست و در ۲

 زوس هحنکح هدام «۱۱/۷۵» هدلاح يدشا اعدا ندا

 اما . ردلکد روح هنابنا یتساعدا وب بولوا كريعتسم نیملا عم

 یخد رسمو تاساو اعدا ینکیدشیا در یرامتسم «ریعتسم
 تاشاویوعدینغب دل وا فلت هدربعتسم دب زاعتسم هابیسب دعت لر یعتسم

 .قابه هدام«۷» .زیجو رول وا حسحر یسهندب كربعم هدک دا

 6و روبدیا حاضیا هلحم یتاهجورب یدیق وب «ناه ۳
 6 رذع الب ال یراع رمتسم هرکصادروک ذم _بلط هلتهج و

 < و فیقوت ) هدندی نکیغوب یزج ندمیلستو در هریعم یی
 لاحرد یی ( هدیودیا ربخأت ل یدر هنلوسر اب هنلیکو اب هربعم
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 هلعع وقبلا نیزسقلوا یماضر لربعم هل-هجولوا هدیوما دز
 فلت (هسلک ناص هنتمیق دوخاب هسلوا عياض اب فلت تیراع)

 زکلا هدلاح ییدلک تمق ناصهو یتمق عج هدنلاح یعایض اب

 رکذ هدهدام 6 مکه تن (.رولوا نماض) یروک ذم ناص

 . یدیا هلب وت مکح یخد هدهعیدو هرزوا ینیدنل وا

 یپ «ریعتسم هدکدتبا بلط یراع ریعم هلهجو وب هنب
 هدلطتقو هسل وافلت هدندب توکت یاب هرکصندک دید مهد و

 لکد زجاع هدهیا رک مال نایخ هسا زعاع نددر رسم

 شمرتسوک اضرهحارص نبعم هتساش هدر دب كس راع «هسیا

 طقف بوک مزال نام E نیک :ثلعاد ردف و ۳ » هسلا

 ار هتفرا ات دارم یی یا

 شملیاتوکسا ارا یطخسو تهارک هددر لر بویمرتسوک

 . راتح در "هلمکت رولوا نماض هدربدق ینیدلوا

 هسا رولوا رذم خا ارز .یدانید رذعالب هدءرقف و

 دز هت ,کصندن فو مدال یا در ریه در و

 یبدشا هراعا هللا هقلطم هراعا الثم هک هلوش ۰ رولک مزال

 هربعم هلکمتک هبوشراج بوبالغاب هدنروخآ ریعتسم ییاوبح رب
 بلط یتسهداعا كا ربعم هو شا فدامآ هداروا

 هدنف رظ تدم ردق هحشدباتدوع ه هناخنداروا هدر ده يبدتا

 ءریعتسم هسلوا فلت ناویح هدندموب یتح .رولوا وفعم ربخات



 ا تم

 مکع هدنبراع نالوا تقوم ةلالد ءاصن میکهتن .زلک مزال نامض
 .ردروک ذم دهن | هدام یودیا هلو

 یراعتسم بو لاحرد ربعتسم هنیرزوا یلط كريعم اذک

 یااک ررح هدهدام ۸۷۹» هد یربع» هن هدیوروتوک ةريعم

 لاسما هدندب هحک وا هلتهح ینیدمهلوا ردتقم هدر هلقمامهلون

 لب وا اما .زکمزال نامض هسلوافلت یصقنالو دعت الب هدیودیا

 .رولوا نماض همتا میلست نکیشلوب یاد

۸۲٨ geا هدام  

 هدنماتخ كتفو لوا تراع (نالوا تقوم الد ۱ اصن و

 هلغلوا ر رمغ یلامعتسا قترا بولوا یک هعیدو هدرعتسمدپ

 (.ردمزالیدرءرعمل هدهراعا (تدمماتخ كنراع))لوا ربارب
 .نعهدیا فقوت هدایز ندداتمم تکمو

 ةلالدو نالوا یواح یتفوت هللا ناعم توو « تقوم اصن

 هکردتراع نالوب لمتشم یتقوت هللا صوصخ ل تقوم
 . ردهدام ۸۲۷ ییماشو ماع رعت كنود

 هداعاو در هريءه یراعتسم هدندم ماتخ «ربعتسم هلتهج و

 نامض هریعتسم هساوا فات یصه الو دعتالب ولو هدندب هدیوسعا

 نکا یلایعتسا هارک مرکض ندیدم ماتخ رتمتسم .: رولک مزال

 ءرکص ندقدلو ماتخ تدم اریز . نوسلوا دلرکو نوسلوا



 كربعم هکنوح . رولوا بصاغ هلیسمتا كلاسما یتراع « بعتسم

 هدلاح ییدعا در هدندم ماتخ ربعتسم هلغلوا تقوم یا

 ۰۸۵۱ .رولوا شما كاسما نوحا ین نداالب یلام كرىغ

 .قاب هب هدام

 هدن امص موزل هدهتفوم ت راع

 اهقف فالتخا

 تفولا ىضم دعب نامض موزا هدهتقوم تیراع « اهقف ضب
 بوشالامعتسا امابولوا هدنروص ینیدنالل وقیراعتسم ریتسم

 لئاق هنکحیلک مزال نامض هدقدلوا فلت نکیا هدکمعا هظفاحم
 . ردرلشلوا

 بهاذ هنکجهلک مزال نامض اقلطم اهقف ضم رکید 7

 یاواتف و. روش روکینادلوا شا لوبق یل وقوب یخد هل هکر د راشلوا

 هجو رب یخد هیمالسا اشم هرزوا یتیدلوا روک ذم هدهیضیف

 . ردرلشملیا اتفا حورشم

 ىج هلک مزال نامضهسل وا فلت هدب وب ادرهدهدامو هد هلحاعقا و

 ییدما در راناسد رولک مزال یدر هدهسیا روشلوا رک د

 نامضموزلهدهدام۸۲۷ كلذ عم ,رارولوالئاقهامض موزل هدردقت

 هال دم ماتخ هد هتف وم تی راع هسي ارل امل و لئاقه امضموزل و .ردح رصم

 .راتشدر هامکت راروبد رولکمزال یدر بلطل ادعب بوی مزال هداعا



 ج۱۳ ۲۳

 « رعتسم هدندم ماټخ هدهتقوم تبراع یک و هلتهحو هنن

 الو را تووا فاض هنسا هرما هرخا یراغتسه

 ‹ ربعم یعب هلوا ندرلش نابلوا فاتح هل.فالتخا كسلمعتسم

 ریءعتسه. هسرلبدو هلوا یعتسم هسراید بولوا رخ هدنروص وب

 . رر دا نامضل هب یا

 هداعا هربعم هرکصت دیدم ماتخ ین هتفوم تب راعیکوب 0 هتن

 هدندب ET هدور و هب سه و ینحا ریعتسم هرزوا كنا

 ىت ٠ دعإ < راعتسه ارز رو رالی هریعتسم هسل وا فلت

 هل تا یک یتهلوا نهاض هدکدسا لاما هدا تفولا

 ۱ . راح در "هلمکت رولوا نماض هنب هک دنا كر

 داتم ٹکم  هدندم ماتح هد هتقوم تبراع ( طقف إل
 هبلع ءا . IA تداع هحنمکح هدام ۳۹ ارز ۰ ردوفعم

E OGار ز. 7 زال نامضهسل ا ریعتسم دب  

 . قاب هب هدام « ٩۱ » . ردیفانم هنامض یعرش زاوج
 هرزوا قفلوا لامعتسا ردق هرصع تقو نوک ن الف الثم )

 قعلوا هداعاو در هدنل ولح كتقو لوا ینابلح ناللوا هراعتسا

 ردلاشم كتيراع نالوا تقوم اصن « لاثم و 6 . ردمزال

 هراعتسا هرزوا كمس ردق هحنلک بوراو هلح نالف مکه تن

 در هنیحاص هدکدنلک بولیراو هل لوا هلبا ناوبح نالوا

 نوک اقرب هدیوبملوا نکیا نکم قملوا در .رولک مزال كلديا
 . رولک مزال نامض هسنلوا تقرس هلفعوقیلآ اهد



ENA 

 هراعتسا هرزوا قعاللوق هدننوکود كنالف كلذک )

 6 . ردمزال هداعاو در هدنماتخ كنوکود لوا لا نانلوا

 . ردا هتراغ نالوا تقوس 2 زق اف

 ر هرزوا كعا راضحا یسرد نالف : اهد لاشم رکید

 كرت یسرد دوخاب هسلیا ماعا یسردوا هدیودیا هرامتسا باتک

 ناتک هاریهتس «تراعو ارز رولک مزال یدر كماتک هسابا

 : نا دز و ردقم ینعم هلدش نم كما تارو

 ' در إل یتراع تقوم ةلالد ا اصن ىي ( یو طقف إل

 هلتهج و (.ردمزال یروصكتقو نالوا داتعم نوجا هداعاو

 فلت رصقتالو دعت الب هدرعتسم دی راعتسم هدنفرط تقوو

 . زالوا نماض هسلوا

 هدهدام ۶ یح هلک مزال بلطلا دعا قحن | یدر كن هعیدو

 یدلک مزال یدر بلطلا نودب كنهتقوم تیراع نکیا حرصم
 ینم هقاس ضق و ا عدو و Ee قرف

 هدشراع و . ردنوحما كلام هسبا روک ذم قیاس ضق بولوا

 ضق طقف هدهسا ینم هقاس ضق ياسما كربەتسم یخد

 نامض مدع هدنعم تقوو نوجا یش كريعتسم روك ذم قیاس

 كاما نوا ی هلغمافلو ندا تقولا دم نکیا ینم هدا

 .. رابخ هر روا مزال نام هل.دبس
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 [et هدام ۸۲۷ روح

 كا لوا هدفدنلوا هرابعتسا یش رب نوجا شبا رب

 هبلع ءان 6 . رولوا یک هعیدو هدندپ یعتسم تیراع هدنماتخ

 اف نامی یهمیدو نذاالب عدوتسم
 ماتنح شيا لوا ي قترا ) یخد نالوا ریعتسم "یبش و ی

 مادیا و هراعا هرخآ اب ( لامعتسا ) ىلا هرکمندقداوب
 . قاب ههدام ٩٩ 6 ۰ نصهدیا و

 ینعل 1 هدی ودیا . ص هديا فیقوت هدایز ندداتعم تکمو ا

 (هدبودیا)ز فیقوت هدازندداتعم ثکماعادیا اب هراعا ابلامعتسا
 ۱ اه ۶ یراع منم ق لوا فو ترا

 ییدتا هراعتسا نوا ا جافآ ر e رب الثم

 . رولک مزال یسما در هریعم هدکدسک یحاغا لوا یهطلاب

 لوا یکلو ناغزف يیدتسا اه توت نوجا یوشهماح مکه تن

 4 یک یجهلک مزال ا در هرعم هدنفاداشس ینهماح

 فلت هدیونیا لامعتسا دوخاب عاديا اب اع هرخا ا

 لامعتساالب هدندب هداز ندداتعم تکمیکینح هلوا نماض هسلوا

 "هامکترولوا .نماضهنب هسلوا فلت ءدلاحوا هد و دیافقوت هلس

 . رات در

 هدام هبلع ها و تقوم ةلالد یو تراغ یهدهداموش



 چي

 هدننوکود كنالف كلذک» هدهروکذم ةدام تولوالخاد هدهفنآ
 هدنروص و . ردشعل و ندنلاشما یلاثم « ا هرز وا قعالل و

 هدام توا ۰ زملیا هدافا مکح رب هلضف ندهفن | هدام هدام وش

 كنەدامو یدیاهسلوا شمااوتک ی مەرابع ةلالد دوخاب هدهفنآ

 . یدرولو یسقبقح موز هداروب

 جک هدام ۸۲۸ عیح

 (هربعمهلا یتما ) یدنک (دوخاب هسفن نیمی راغ ))
 هع نانلوا دع میلست هدنداعو فرع دوخاب هنیراکتمدخ دوخا

 . رویللوا نایب هدهبنآ دام میکهتن (. ردیا) هداعاو (درژ
 ارز . رولوا یر هدکدتا در یتراع هاهجو وب « سعتسم

 ۳٣ ردشملا هداعاو در هلهح و ینیدلوا فراعتم رعت سم

 . قاب ههدام

 هدلاح وش . ردکهد عاديا هنیما یتی اک | در هللا ینما

 یهدارو هلع ءان . رولوا شلوا دوخت 2 ۸۲ هدام و

 داریعتسمینعب نانلوت یتحا هلانیمانانلوت هدنلابع كلربعتسم ناما

 ات دن وا  داوقاعت رشەدام ۷ هکر دععاندنماناشو هدنلابع

 .یدیاطرشیسلوانمالرخآ لواهدنزاوح كءادا هرخا هرزوا

 هبا هسمیک یجهلسهدیا عاديا یتراع ربعتسم « هصالخ

 فالنا زاغ موف لوما ا یش نو در هصح



 سوپ سس
 یم هام 4٩ شا گلالبتساو

 . رولک مزال هننرزوا موق ص ناما ارصح نامض
 را ناتو ا و راع ٤ ناتمام

 (عیاض ا فات ) ندهلوا میلستو در هربعم ینعی (لوصولا لق

 ریعتسم ( هسلوا) شنا كالهتسا هنسک وا ایراطناصق هنتمیق ا
 هدقم كرك و نوسلوا هقلطم رک تیراع ( .رولوا نماض ]ل

 . ردیواسم هدمکح نوسلوا هتفوم او

 ینیما هرکص ندندم ماتخ یهتقوم تبراع ربعتسم الثم
 ریصقالو دمت الب هدندیکنآ هدهسردنوک هلا هتسک رب نالوا
 . رردو روتتو راج در "هلمکت رولوا نماض هسلوا فلت

 ہا هدام ۹ 2

 یایشا ) نایلریدنلوب هدندی رایجتمدخ ( یک تایهوجم )
 (. ردمزال كعا ملست هنسودنک كربعم یراع نالوا ندهسش

 دوخاب اطعا هتیراکمدخ لربعم هسفت یاشا یک ون هبلع ءان

 نیدلوا لصاو هدب هلربعم هد ویا عضو e هنسەناخ

 هب همد كنلاثماو لرلو ارز .رولوا نماض یعتسم هسلوا فلآ

 هب هدام « ۳۹ » ردشمالوا یراح تداع و فرع هدنقح یمىلست

 . نک قاب
 هراراکتمدخ یصوصخ ضعب كنهسقن یابشا یک وب طقف



L4ی  
 . ردّرناح یخد كلرو اکآ هدلاحوا هحنلوا فرع كلرو

 رومام هظفحو دخلا وک یکوا ,دیرادزن کا وه
 مکه تن 1 ردزناحمیلست یخد کو هسا رونلو هفلق فلکمهلکن و و

 ردم رومأم هور یلاصم ياتو هفرصو ضق هدنلانع لر
 ملست کو كت راع نالوا نده سف یاشا هدیونلو یروما

 یسلوا میلست اکو كنابشا لوا هجنلوا تداعو فرع یسلدیا

 را در کتو ووا زباح

 فرع یراع راس ]ل نانللو هدندب رابحتمدخ ( اما )

 هن راکتمدخ كرعم ابو كمروت وکه لح وادع ملست هدنداعو

 . قاب ههدام ۲۱ 6 . ردمىلت كمر و

 میلست ( كمروتوک هنیروخآ كربعم یاوبح تبراع الثم ژ

 هراکنمدخ ( هنسئاس دوخا ۷ ردلاثم هکمروت وکه لڅ نانلوا دع

 ملست هلهحو و ارز 6 . ردمىل ست كمرو ل ردلاتم کمر و

 كکلام روخآ کنوح رد اک | دامعا و لیومت هاغلوا یراعتم

 اقف ضع طقف . ردکعد در هنحاص در هاروا هلغع ون هدن دی

 كمروتوک هاروا هساا رولوا هدنحراخ كسهباخ دلربعم روخآ

 ظفاح الب ناوح هداروا نالوا هاظ ارز . ردلکد ملست

 نا هد همایک و یلیز ردشعد رولاق

 ماست كمروتوک هتسضارا او یوا

 . رح ردلکد

 هایسلاس یناوبح ربعم اریز . یدلوا زناح ماست هنسئاس



 1 بچ ۱۳۱۸ =

 .رولوایلست هنبحاص ةداع E هلغملوا TA طفح

 . رریو هنسئاس هدوا هسادیا است هنحاص تاذلاب هکنوح

 ناوح یکوب اهتف ضعف ؟ رد زارتحا ید « هتسلاس»

 هنا وح دا رک راکتمدخ لوا . رولسهلر و هتیراکتمدخ كربعم

 نوسلوا قاشوا هقش لک نوسلوا سئاس ی. فلکم هٍلققاب

 بوسردنلو هدندب یتاونح هدهعاد تروص سئاس کنوح

 لام یخد هکمریو ک | هبلعءانب و رریو هنشادلو وق اضع

 ا رول یماضر كنحاض
 . یلبز ردشملبا رک ذ ینکودیا لوق وب نالوا حیحت یخد
 توس یاران هلسناس اروا هروک لوف وش

 هرزوا كمیا ضیق ندریتسم یناویح تیراع هلتهج وب
 ندرعتسم بولک ندنفرط ربعم یاس الثم یراکتمدخ كربعم

 كننبراکتمدخ لوا ربعم و هسل وا عیاض هرکص ندکدتنا ضق

 هسشا یکتا یخیدلوا راس هتراع ضشف ندنفرط ونک

 و و هشت تا رداع به کولاک مارال نایض هرم

 مزالنامضهربعتسم هدکدلرب و هرخآ صخشتراع هرزواینیدنل وا

 و

 بولوا حب یدر هلهجو هدام و ید كل هعیدو
 .یدشعواناس هدنح رش هدام۷۹۵ینیدنل وافالتخا هدنفیدلوا



Eنو  

 تراع یدر كبوصغم

 . , ردلکد

 ارز . ردنوحما زارنحا ندب وصغم یربعت تراع هدارو

 بصاغ کنوح .زالوا یر هک دعا در هنکلام یوصخم بصاغ

 کلام هسا ول بولوا كعا خسف یلعف نالوا او هن رزوا

 هدام ۸٩۰ . رحم زالوا هللا در هتسل ربع هسخ ول رولوا هلا در

 : ردکع هاب ز و تاحاضاا راد اکو هدنحرش

 e هدام ۳۰ قم

 قدر تنوع هسا نا ین :تلمک, یضف ف نا

 قا هب هدام « ۷ ۰ ا E حو

 , ردىا عرفت لئاسم ندهفرغتم باوا هترزوا هدعاق و

 هراما

 هدقدلوا كحهدبا در یتراع نانو هدندی « ریعتسم ژ

 ودنک یسهلش فراصم و یتفلک ر كدر 4 یعب یوم

 هونا فا نالک هلوصح ندت راع ارز 4 . رد هسرزوا

 . ردشملبا نوجا ىتعفنم كنف ىت راع ریعتسم .رددناع

 هایم یاوش هنس وا هسرزوآ رعت سم ی وم را در

 ردنا عرفت

۲ 



IVE 

 هدر یخد ریعتسم و ییدلیا بلط یت راع ریعم « هلئسم ۱

 یلاج دوخاب لآ نس هدلک» هربعم ریعتسم هدلاج ینیدلوا ردتقم

 فلت هدهستیا عانتما ندهداعا ود « روتوک بولآ هدروتک

 . رولوا نماض هسلوا

 بولک ریعتسم هدندم ماتخ هدهتقوم تیراع « هلئسه ۲

 فقول لامعتساالب ولو هدندب یراعتسم « رمتسم ود نو

 را تاتو یا موها

 و

 هعدوم یفرصم و یتفلک یعب یوم كنهعیدو میلست و در

 . قاب هبهدام »۷۹٤« . رولوا یا

 هراحا

 یسهداعاو در دار جام هرزوا ییدنلوا ناس هدهدام ۵4۵ ۰

 ردهننرزوا رخ یمهلق ترحا هسا جاتح هتنّوم و لمح

 و یی فا[ و كرا کیو
 . رح روبلوا قحتسم هبهراحا لدب

 كروج أه هلغلوا كلام هنتفنم كروجأمىخد رجأتسم «لآ وس

 یوم در هاتهح یلدلوا شلوا نوجا یعفنم كرجأتسم یخهف
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 ینم ههدعاق وب هسیا زالوا چیه دوخا یللوا دناع هرجاتسم
 . یدیا یلدیا هوست كارتشالا

 ینافضیع تعفنم نالوا لصاح نوا رجأتسم « باوج
 یزداوا قاب نع تعفش نیا تد نوجا رسوم نیا
 هنرزوا رحوم در توم هلتهح ییادنلو حج ی هتعفنم ناعو

 یدل

 نهر

 هدق دل وا كح هل ديا هداعا هنهار هر ص دقدنل وا كف « نهر

 نهر باتک ارز .رم ردهنرزوا نمصیسهداعاو در تنّوم

 هدنحرش یلاونع «ردهدنفح نهرسماخ باتک» ینی هدنح رش
 .ردن وا ین دنیمات كنم سم یضبق كن وه هرز وا ینیدنل واحاضبا

 یدر تلوم كب وصغم هرزوا ینبدنل وا رک هدهدام ۰

 هسرزوا صاف ارز ۰ ردهنس رز وا صاف یسهله فراصم و

 لام یشات ندنصع هلهخ ولوا و هداعا و در هنکلام یوصغم

 «٠ رجب ردیجاو یسلیا هلازا یررض ییدتیا هنبحاص



— ۳/۱ — 

 ا

 رو اهن هم ك كلا ١١ ننتفکح هدام و

 كعا نهر ا یحروب بک هاش رب که وش

 دلو نفت هاش تک یا راجا لام بل رد مرزوا
 رکید كتراعو . ردهتنرزوا ریس یدر تنْوم كلامو هسلدیا

 تعفنم هدتراع نهر یار یک وب کردونش یفرف ندی راع

 هدنمص دب راعتسم نهر SE وش ره ه رععم دوو

 ید رعم ندنغحهلوا طفاس یحرو كرءهتسم هدقدلوا فلت

 . رولسهدیاتعحام هاب ایرادقمحرو نالوا طقاس هریعتسم

 . رحم ردهدنلزنم هراحا تیراع وب هیلعءانب

 ربعم یدر تنؤم كراعتسم نهر هلرابتعا هظحالم وش

 لی هدعاق کت ناب هدهدام ردص یخد یسوا هنرزوا

 . رولوا ندنناءورف

n هدام ۸۳ Be 

 كما هراعتسا رب نوجا كمكيد جاغآ و قعاب هبا )
 راح عافتنا اراحنساو ءارش هلهحو و ارز ( ۰ ردح

 رادار اب عافتنا ید ةراعا یک ینیدلوا

 هسحو بولوا هرتآ هرقف تاذلا دوصقم ندهدام وش



— ۳۷۳ — 

 .ردلکد یرصح اکو كعفانمنالوا زا اح هراعتسانوحسودنک
 ةماقا و فاشا و مخ بصن و حاص ییضارا هکیمزلوروک

 تفح و كمتلکو كو و كمس یاوح و تعارز و باود

 ییقاط ىا و قلعا هتب الا را
 نک اسدی یاو تام یا

 هنسانب ید ینآ و-كعا عضو یسمنما اروا و قلوا
 حس یسهراعتسا نوجا یفانم عاونا كرامتسم ماسقا یکی یوق

 ۱ . رولوا

 ندکدتیا سرخ جافا و ندقدپاب هیبا ریعتسم ( نکل و
 علف یرانوب هلا عوجر ندهراعا تقو ییدلید )ل هاب 0

 هکرکم .ردروبحم هعاق یرلنوب « ریعتسم ینی ( ۰ رولیبهریدتبا
 . رونلوا حاضیا ابرق میکهتن . هلوا رضم هضرا یعلق

 ,ردنکدمزال دقع هراعا ارز .یدلوا زن اج عوجر ندهراعا
 . قاب ههدام ۰

 كربعم هلکلم یدنک ریعتسم ارز . یدلیبهریدشنا علق

 رب هرزوا ینیدنلوا رکذ هدهدام ٩۰4 کیدلوا لغاش ینکلم

 لاغشا ىس یادت هافشو هببف کیه از

 رج هرزوا كما هی +هصرع هلبا عفر یّمش یتیدیوف هسا
 ۱ ا



Wê — 

 ەدەقوم ربع ت راع

 نام مع ه ريعه

 هرقف هنیرزوا ربعم هدنروص ینیدلوا تقوم نیغه راما و

 یک یجهیک مزال ید نامض هرزوا یتیدلوا ررح هدهبنآ
 هرعم ریتم یخد یاصم نالوایراط هجاغا اب هاتن هلسس ماق

 ندنرببعت هسیا تقوم هدهروک ذم ُهرقف مک هتن , مری دتیانمضت

 هجورب هلتهحینیدلوا مزال دقع تیراع ارز .رولبشالک | یخد

 شعادلا یربعتسم شعم هدهقلطم هراعا نالوعوقو ررح

 . رولوا شعادلآ ی دیک یدک نیش کل تولوا

 یبس كنشیلک مزال نامض هدءرقف وب نها تالصف

 . یدلوا راکشآ قرف یهدنراس و یهاظ

 یحاغا و انب كرعم

 یسملسهدیا كلع

 كس اب انب هک هوش . ردراو ید ا کد كربعم

 را رسالت هلو ساز ت ها خم هضرا لف

 لاحرد هلراحیشا و هشا ین . رولسهدیا كلمت هلىتمىق اعولقم

 لالمتسا یرلتآ ربع هلیتمیق اعولقم یکهدعوجر تقوو "



 تب ۷۷/۵ —

 دررضتم بولوا یراط ناصم هنضرا كرعم ارز . رولمهدیا

 , یدلوا لقتسم ربعم هدکلع و نوا نوسلوا

 هسل وا قحهلوا یراط ناصق هسغ اب انب هلسس علف اما

 رعتسم ارز . ردقو یتبحالص کلم یضرا كرعتسم هلس

 بحاص هسیا ارم و . ردفض و تحاص یحاص انب نالو

 نوک مزال یو کف فضا نلاس 0۳ اقا

 یرلنوب « یعم هحنلوا ضم هضرا ییلق كراتنو طقف

 اما . ضەديا كلت نیرسقلوا یساضر لربعتسم ین ارج

 هحنل وایضار هعسو كيلع ید یعتسم و هارتشاو كلم ربعه

 ه هدام ۰ . رولوا حس یسارش و کلم لرعتسم

 . قاب ید هح رش و

 هدر دقت یتلدلوا رضم هضرا ییلق تا اتو ان « هصاللح

 ربعتسم هسخوب بولوا تیحالصرپ داع هربعم كم كلع ًاربج
 هحنل وایضاز هعلق رعم بویمهدیا رابجا یربعم هرو دهلک

 . ردروح هعلق یعتسم هل هسلوا رضم هضرا ییلق

 .ردلکدنوحا ریهح یدانسا هربعم كعوحر هدهرقفوش

 یرانو هلیاخسف یهراعا دقع تقو ییدلبد ید رعتسم ارز

 . نوسلوا كرك نوسلوا تقوم كرك ءراعا .رولیبهدیا علق

 هوحو هک رولس هنلوا خسف هلهحو چوا تبراع « هصالخ

 EER حاضیا هدنح رش هدام « ۰۶ و



— ۳۷۷ 

 ریعتسه هلن | ربیع جن و 9 ۱

SSیعوقو كوالدخا  

 نب ییانب وش هرهتسا كعا علف یرلئو ریعتسم یدعا

 جاق اب انب وب ریعم هدلاح کیدید مدکید نب یاغآ وش ابو مدیا
 یهدلوا لربعم زوس هدنرکدتسافالتخا ود یدیا دوجوم اد

 حیجرت یمهنس كلريعم درد 1 هماقا هن ناف رط ی 3

 اتع در لک 0

 ماتخ «هسباتقوم هلهجو هدام ۰ 0 هکردقوش#

 یدعوفاخ روک دم عوجر هدلاح يیدتا عوحر لوا ندیدم

 ( معلق كراجشاو هبنبا و رار هلفملوب هورکم ندنشدلوا نمضتم

 . یاضفا هللا یتمق عولقمیهدنامز ینیدنلوا) دادرتسا یضاراو

 ریعم هسلا هل تواه هد یتمق هرزوا قمروط ردق هدم

 نماض یتمیق كراجڈاو هینبا ریعم هسخوپ (.رولوا نماض ین آ
 هنتیامن نیعم تقو «ربعم اریز .ردلکد روبم کا كلم قردهلوا

 یریعتسم هلتهج ییدتبا حرصت یفیدلوا یضار هکرت ردق
 هنیرزوا یدعو لع یهاظ كناسنا هکنوح .رولوا شعادلا
 ندنسفن كريعتسم هجنلاق ريعم هدنر وک دم دعو نکیا قلاق

 . ردراو ییمضت قح روک ذم هجورب نوجما عفد یررض
 یواش ی مدنسد ن ییا رر دع هچ ورا بم هدر و

 نماض سف عی كلراحشاو هنا هسخو بولوا نماض
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 یتمیق عیح حورشم هجورب یریهاظ كطبحم رده یه . زالوا
 .ردشماعا لوف یلوق وش كطمح هلحم هدهسلا قلوا نماض

 غوجر لوا ندیدم ماتخ ربعم هدهتقوم ٌهراعا هلوبو . رحم
 هلغلوا رضم هضرا هلشحاف ررض یلف كلراحشاو هشا هدیودیا

 دراحشا و هشا هدکدتسا كما كلم یرانو الاب هجور ربعم

 ارز . ردبا كلم هلتمف هرزوا قمروط ردق هنئدم ماتخ

 نالوا لاحرد هسخو . ردلکد هلع قحتسم معلق تقولا لىق

 . مەديا كلع هلىتمىق اعولقم

 هدعوحر ا ندیدم ماتخ هدهتف وم تیراع

 ردقو تانمضت

 حورشمهجورپ هدعوجر لواندندم ماتخ هدهتفوم تمراع

 قلا یراعتسملام ریعه E PEE ماتخ هدهسلا راو تامضت

 هدربدقتوب هکلب بویمهلبدیا روب ریممهلبانامض یکوب ہدکدتسا
N OT E RR 

 ا

 باوجو لا وس

 . روللوا دارا لا وس ی اهحور هنرزوا هدام و طرف

 ,ردقو هدنسبغ بولوا هدهضواعم دقع روّرغ نام هکهلوش



 نان ید یه سا یی

= ۳۷ = 
 هدوا هدیود تک ندلؤا وش ی هک الم

 هسک نایابوس یزوسوب رلهسیوص رازسرخ یل آ هدلاحییدنک
 ا تیراع یدعا .زلک مزال نامض هندزوا

 ندقاقحتسا ههل بوهوم مکه تن 2 رولک مزال j ERS نکا

 هدام « ۵۸» .زالوا نماض بهاو هسلوا قحال نامض یالوط

 . قاب هنح رش-

 و » مالک ریدق اریز .ردندنیاب مازتلا تروص وب «باوج
 در ردق هتفو نالف هک نا باب ان نوا كس هدهصع

 .ردکعید «منماض ینانب اکس مهسیا زمنا كرت رکا هرزوا متا

 طض راعتسم ضرا هدلا مام لىق هدهتف وم تراع

 یراو ناخ

 هجورب هحدیا عوجر ریعم تقولا مام لبق هدهتقوم تیراع

 ماع لق هدهتفوم تیراع وللثم و هدهسرولک مزال نامض ررح

 انب ريعتسم كره دیا طض قاقحتسالاب راعتسم ضرا ةدلا

 ناخ الا هحور هننرزوا رععم هسلوا رو هعلق یراحشاو

 رب مکح نوسلوا هتقوم نوسلوا هقلطم تیراعو یجهلک مزال

 ماما ارظن هتناس كفاصخ هرکصندقدنلوا رکد هدهبدنه یودیا
 روک ذم هترزوا ربعم هروک هنهذم كنىلا عت هللا هحر درج

 نالوا داع هضا-یعفن مدنحرش هدام ٩۵۸ هکر لک مزال نامض



— ۳۷۵ — 
 رکذ ج هبلک مزال نامض هستادلا یر هسمک رب هددقع رب

 هلا امهحر فسو یا ماما هلا مظعا ماما طقف .یدشلدیا

 . ردشهلوا ناس یخ اک مال نامض هروک ه یلاعت

 اعولقم هدرردق ینیدنلوا علق لاحرد راحشاو هینبا الثمر

 هرزوا ینروط ردد هدم یاتشها و نوا ا نوا ومف

 كجهربدتیاعاق لاحرد ریعم هدلاح ینیدلوا نوتلآ یعرکی یتمیق
 ی ( نوتلا زکس) نالو توافت هدنس كرلنو «هسبا رولوا

 ک هددادرتسا تقو و (,رولک مزال یسروا هرعتسم كرعم
 لک ا یه داد ربتس مرا اوقات ی و
 راضع و .ردلمسا تم يهددادرتسا تقو ارز .رح ردریتعم

 نالوارتعم هدهسارلشعد روا مزال تمق هدندمروم تقو

 .راتم در "هلمکت ردلوا لوق

 ك
 ندکدشا سرع اب ان ید یعتسم بودیا هراعا هلتدم هنس

 هستیا صا هلا علق هلبعوجر ندتیراع هدنماتخ یا
 قمروط هتسییا مات كراحشا اب هشا لا وسلا یدل ندهربخ لها

 شورغ زو یتمق اعولقم لالایفو شورض كس یتمیق هرزوا
 نماض یشورغ زو زوقط هرعتسم «ربعم ها ققح یتیدلوا

 , راتخ در ك ووا



TANS سم 

geهک هدام ۸۳۲  

 هراعانوجا عرز قرهلوا تقومربغ لرکو تقوم كرك
 هد ودیا عوجر مدقم ندداصح تفو ربع ییخارا نالوا

 هردشلدیازب وح اناسحتسا هداموب (.نمهدیا دادرتسا ندریعتسم

 هدتعارز ی هراعتسم ضرا «ریعتسم هکردوش بیس هدادرتسا مدع

 نذا هتعارز هنسودنک ندنفرط رج كلب بوبلوا لطم

 كضرا هيلع هانب .رولواشلوا رورفم موقیم ریعتسم هلیسلرپ و

 هراعا هرکصندربعم عوجر بولک مزال یرت هراحالا قیرطب

 "هامکت قاب هبهدام ۱۹ » . رولوا بلقنم هیهراحا هلهجولوا

 . رام در

 نکبا راج دادریسا و عوحر هدراحشا و هسا

 ی هدنراس ردلکد ا هدعرز

 رده قرف

 هينا ارز . یدیا ردیا عوجر هدهدام ۸۳۱ یب یلوا
 ریعتسم هالا ريغ یلاو ندشدلوا یا ر مولعم كحاقا و

 فلک ام نداشت و مش رم نماشا کض رادان لتم رخ هک ووهدندب
 وشا اما .یدنل وا حلق نوحا هلازاو حفر یر رض دلربعم ىل

 راعتسم ضرا هبلعءانب بوناو یتاهن رب مولعم كعرز هدهدام



 ب۳

  رعتسه ردق هداصح تقو نالو همولعم تاب هلملثم رجا

 ا ندنعوحر ندهراعا رعتسم یل .رولوا اقا هدندب

 دب یخارا ردق هداصح تقو اطعالاب هربعم یللثم رجا كندم

 راجبتسا یضارا تعارز یارب ےک هتل .رولیدیا اما هدرعتسم

 هح وا یضقنم هراحا تدم نیدعا لا ردا عرز زونه هدیول وا

 رجا هدرحاتسمدب روجام ضرا ردق هج دیا كاردا تاعورنع

 .رح قاب هنحرشو هبهدام «۵۲۹» . یک یحملدبا اھا هلام

 هیس يا یساها هم رحا كعرز

E 

 ردق هداصح تقو كناعور نم هلام رجا هلهحو ر

 يلق كغرز یسر . ددکنا یلع و بس كنساشا رف
 رضم هربمم یخد یساشا لدب الب یک یفیدلوا رضم هریمتسم

 عفد ناکمالا رده هلهجو وب یررض كفرط یيا ندشیدلوا

 كفرط کیا حورمشم هجورب و . قاب هبهدام ۰۳۱ » . رووا

 ,یدنل وا اتاعا هنټح كضرا بحاص . رول واتاعا هنقح

 تاعارص هنقح كعرز بحاص . ردراو یعوحر قح ارز

 .راتشدر لکت ردشلوا ر رورخم ندنفرط عم ارز .یدنلوا

 لاح ینیدنلو یلاطبا كنکلم كرم هدعلق + یسحنکیا

 یسکل وا بوئلوب یربخأت كنفرصت ینسی كریعم قح هدکرت



۲ 
 .یدسا باجا كلدک هنسحنکیا هلغاوا دشا هحنتهج ررض

 . قان ههدام ۰

 هدنموزل كي رحا

 اهقف فالتخا

 ه ردمزال راحما دقع هدوک هاملع ضع هدنموزل كئرجا

 طقف . ردیلملیا راجا هریعتسم یضرا عوجرلا دمب ريعم ی

 یرجاو راجا ک اح هسیارامهدیا قافتا هد هراجادقع نیفرط

 نیما یواعآ تلف ا ا سم هلو و اا ودیا رد
 . قاب هبهدام « 6451 » ۰ زامهلا ترجا رعم

 د ید هسلدبا هراحا دقع هروک هاهقف ضعب یکیدو

 "هلمکت رولک مزال لثم رجا نوجا تدم نالوا عوجرلا
 . راتم در

 یسانعم كدادرتسا مدع

 یف « مەديا » کەدەلجم هکیداشالک | ندهفنآ تاحاضیا
 ا و و قم دادا
 او 4 ردلکد نوحا یه هاداو رسا ج عوجر مه هسخ وډ

 ا و اوا کو هدنخ مک مدام ۷

 ناب ررض هریعتسم هکولو . رولسهدیا عوجد ندهراعا تفو
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 قرەلوا لطاب هراعا هلا عوجر ید هد هدامو هلعءاس .هللوب

 هراعا نالطب عوجرلاب بول وا اقا هللا لثم رجا هدندی ریعتسم

 قرف یهدننی یساا هللا لثم رجا هدریعتسم دی كراعتسم هللا
 . ردهاط

 یفرصمهالریعتسمو ییلثم كح ىغا كنکا «ربعم هدهدام وش

 نوسناملسآ اک یمضرا رعت سه هنلعءاس مزدا تالع كردبا اطعا

 راج هل هسل وایضار ریعتسم هسیا شمالواتبان مخ رک !هدکدید

 هب هدام «۲۰۵» .زالواح ی تالا لبق كعرز ارز .ردلکد

 هلماعموب هسرولوایضار اکو یخدریعتسم هدیولواتبانرک او .قاب

 یتحالص هربجاکو كلربعم هسبا زالوایخار ربعتسم اما .ردزناح

 را ور اکیا ردووت

 دادرتسا یراعتسم كربعم

 هلسم کد ىىدمەدبا

 یراعتسم عوجرلاب ندهراعا یخدهدهلئسم نایلا ی «ربعم

 هبهنسکر کید نوما قموق غاب «ریعم هکه بوش .نمهدیا دادرتسا
 هک ست اع وج رند هراعا دحض وم لوش «ریعم هدب ودیا هراعا یل وطرب
 رکید هیلوا نکم قلاشو یا ها هلرادت یلوط رکید هداروا

 هبالثم رجا /وط روک ذم ردق هلحم نالوا نکم یسشلوب لوط
 . رونلوا اها هدربعتسه دی
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 هعاخ

 فالتخا هدهراعاو كلع

 رده دنقح

 ٍ : هتسم ۱

 زاهح هلبوا هنلثم كرف لوا یل داتعم ی هتنزق «هسمکر

 هراعا اکس یایشا وب هرکصندکدربو زاهج هدنروص رولبریو
 بولوا كالم یزاهح لوا كلبا .رونلوا رظن هسید مدیشملبا

 فعو داتعم كمرو هرزوا قمالوا ندنلسش تراع هسخو

 یا لاح یهاظ ارز . زاملوا لوق یلوق كبا هجنلوا رمتسم
 فرع دوخاب هسیا لکد هلیو فرع رکا و . ردیا بیذکت

 . ردکبآزوس هسیارولوا هلبوب ًاضعبو هلیوا اضعب بویلوا درطم
 لام رنک ۱ ندزاهج كح هرو هنلثم هلزق لوا مکه تن

 زوس هسا اعدا یتکیدابا اطعا قرهلوا تیراع رس فو

S|هسخو ردمهدنسعح یسلوا تیبا زوس ا  

 ږدسکلوا نالوا یهاط ردم هدنسهداز ندنلثم زاهح

 .ردیکبا هدهروک دم ماکحایساو رتاسكنهربغصهلبا ما
 : هلتسم ۲

 هرو هش هلعلوا توف هرکصندکدرو زابهج هننزق با
 و

 كرف دوخا شلآ نوئاص نوجا زق هدنرفص نامز كزق نکیا

 هلخادم هرو هش هسیا شملبا ملست 1 بولا نوک لا

 لاب الا ةوقالو لوحال هلدُحا ا
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 ردهدنقح تاناما سداس باتک

 یال ماقا كتناما

 ةهسرزوا تئاما تیرعتو یرلانعم عرش و تغل كتناما

 باوخو لا وس نالوا دارا

 راقرف هدنسهرآ هعیدو هللا تئاما

 باوجولآ وس ناللواداربا هفرعتو و ینیرعت كناعیدو

 هف رعت و و یسوا ةلالد و هحارص و ینبرعت كعادبا

 باوجو لا وس نالوا داربا

 اهقف فالتخا هدراع فی رعلو ینیرعت كتىراغ

 تاکیلقلا یسقت

 لئاسم عرفتم هنسلوا اناج كتيراع

 شباوجو لآ وس هنیرزوا تیراع فیرعآ
 یرلشرعت هروک هاهقفو هبهلحم كنەراعا

 و و :هدعاق کیا هدتناماو هیهقف تاحالطصا راد هناناما
۲ ۵ 
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 هدب دع لکا غرفته ه زامدعاق

 . لهج نعايو لعنع نوحیسودنکیلام كربغ هسمک رب

 لک یدو هل

 . قلوا تناما كنهطقل و اهقف فالتخا هدهطقل ذخا

 ٠ خرفتم هنسلوا تناماو طرشو دق نالک مزال نوا

 لئاتقم

 یحاضیا كنهطقل دوبقو هطقللا لیصف و فيرعت
 لا نقل نامز » و نام و تصاخ تقوا طقم

 ؟ یعرولوا یتفم ندرکیدکی داهشا هلبا نالعاو
 کیا داهشا كرت بس البو هطقللا لع داترشالا لح

 ردلکد نام بحوم هدنروص

 ماکحا یهدنقح یسهداعا هلع ینیدنلوو كنهطقل

 ردالوا قمالا یقلآ ییهطقل

 تاحاضبا هدنقح طقتلم و رد

 یدمونامزویسلوا هلراهت نغكنالعاو یناللعا كنهطقل

 یرادقمو

 تاحاضلا هدنقح ماست مدع و ماست هناید ردم هطقل
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 هلماعمقخ هنلوا هخنتا روهظ یحاص كنهطقل و

 نانضت نخ ا و ام من و هات

 یسهقفنو لعح ككيهطقل و

 تكنةطقل لباقم هفرصم كنهطقلو سا تروص هلقافنا

 یرادت تروض كنسهقفن هطقلو یتناوهنم

 کد كباق قاا هدکل هلغ

 ینیدلوا فلت اراضق یلام كرکید هدندزن هسمکر

 مکح یهدنروص
 عرفتم هنسلوا تناما كلام نانلآ هلبنذا كنحاص

 هک رفته لاا

 ترد ناک مزال نامض هدلاح ینیدنلآ هلسنذا كنحاص

 هلئسم

 کیا نوا عرفتم هنسلوا یک نذا ةحارص نذا ةلالد

 هایت

 ردهدنقح هعیدو ینا باب

 باجمالادمب هدعادیاو لئاسمقلعتم هعادیا طرشو دقع

 لئاسم نالوا بولوا مزال لوق
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 ا

 ردهلهجو شا یداقغنا كعاديا

 هلْئس نالوا مزال عادیاو ینیدلوا مزال دقع كعاديا

 نم تیلباق هديا عضو .دوخاب یعدیب عضو لعفلاب هدهنیدو
 ا

 یرافدلواو:یرالوا زیعو لقاع كعدوتسم هبا عدوم
 ا یداح
 ینهلالث ماکحا كنەغيدو

 قوا غرفتم.هنشلوا تناماو یسلوا تناما كتهمیدو
 ۱ هلتسم یدب

 ات ندنسملسد زلک مزال نامض هعدوتسم

 رولوا

 كرتشم رتجاو یعوقو كنامز اضعب هدرجالاب عدوتسم

 قرف کهدننیب كنوب هلبا
 زل :مزال نایضاهسلرف بوشود اراضق تعاس همیدو
 مزال نامض هسنکج اراضق عدوتسم یتعاس لوا نکا

 ردە قرف رونلک <

 ی راع نکدولک مزال نامض هسنکح ارام یهعبدو

 ی تی تی یی ف
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 را

 ردهن قرف رونلک مزال نامض.هسنکح اراضق
 هعدوتسم هدقدلوا یهاط ینیدلوا یلام كلربغ هعیدو

 نامض موزا

 ییبرعآ كنسدمت هدهعیدو

 ۱ زکس نوا نایلوا و نالوا دودعم ندریصقت اب یدمت

 . هععدو ظفح و ردیا هظفاحم هلمک ینهییدو عدوتسم

 یعرولمهنلا ترحا هدنلباقم

 یىل وا هدنلاسع نما یحمردتا هظفاح كعدوتسم

 یکد یمطرش

 الث لاوحا هدنیماو كلربدتا طفح هنایلوا نیما

 هدنسرآ عاديا هللا كلریدتبا ظفح هنالوا نیما

 قرف

 كلروتک هرفس یهمیدوو ظفح ناکم

 قرف-هدننب زرح یهدنقرس هللا زرح یهدهعیدو
 مکح يهدعادنا هناسک هداز ندرب كن هعلدو

 راطرش نانلوا داربا هدعادیا دقع
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 ی هدهسمک نالبدیا ی نداطعا هنسودنک كنهعلدو

 لاتحا ییا

 هلهحو کیا قمالوا ترو هدکمر و هربغ ینهعیدو

 رولوا

 یتقح تروص كنتافوو یتدوقفم كعدوتسم

 هقافنا و قافلا تروص هبهعیدو هحنلوا باغ عدوتسم

 هنیب موزا نوجا ندا
 "هلازا یدعتلادعب هدنسیضعب بولوا مق کیا تاناما

 EWE نکیا لا تار نا مدل ی

 زالوا لصاح

 مزال تئارب هلا یدعت "هلازا و فالتخا هدیدعت *هلازا

 ۱ لسم کیا نایک
  هدطلخو عضو هنیر هدعلو هدک الهتسا ینهعیدو ضعإ

 ۱ ماکحادوجوم
 اعدا ینیدلوا هلبصا كعدوم یسیدصعت « عدوتسم

 هسا
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 صالخ ندنامض هسیوف هنیرب كالتسالا دعب یهعیدو

 زامهل وا

 حو فلاح و یا عر E یا
 یعاکحا هلسهمب را

 یک هدبابلوا هحتنلوا هل ما كعدوم یدعت هدهعلدو

 هالا فالتخا هدطلخ نذالابو رامکح

 ی هدنوو یءادیا نذا الب هرخآ یهعیدو عدوتسم

 هراس دوبق
 كيلع هنسهقش نکیا كلام ناسنا هکردراو یش زوقط

 ضەديا

 تعجحاض هصاغ نامغل ادم و مکح کە دبصاغلا عدوتسم

 ىسىليەديا
 یراتروص یسملیهدیا لامعتسا یهعیدو كعدوتسم

 يلط كعدوم و یدر هاب اب هعدوم كنبیدو
 یراکنا كعدوتسو

 روص ال هند و تل و نادا بلا هو گاقق سم
“4 

 یسهالت
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 .رولیبهدیا عانتما هلببس کیا عدوتسم ندهعیدو در

 هدکدتنا بلط یرب ندراعدوم یهمیدو كرتشم

 ماکحا یهدبابلوا
 فوخ ندنفلت اوز و و ردشاع همکیفانم كنهمیدو

 عفانم نالوا 3 هعدومو رولساب هب هل وا

 رده و هلعاعم قحهنلوا هجنلوا باغ هغدو بحاص

 لاوحا ندا باما یهقفنو هقفن

 هسرولوا ضراع بونح هعدوتسم

 مکح یهدقدلوا توف عدوتسم

 رونارآ یش یا هدایهجت
 لیهحت هدناناما راس

 یراتمق كرتفد و دنسو ینمضت تروص كن هعادو

 هللا عدومو یرلعازت هدهعیدو رب كنهسمک ا هعاخ

 ردهدنقح فالتخا یهدنسهرآ عدوتسم

 یتعورشم لدا كتراعو ردهدنقح تیراع ثلاث باب

 یسهدیدع عاونا كنهراعا طورش
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 یناسفاكتراءویتهارکو یزاوچ كعوجر ندتبراع

 یسلوا هلهجو چا

 هلئلسم ینیدلوا مزال كتراع

 . یالتسا كنابمیقو یسهراعا كناسلثمو هبراملا له

 هراعا هرزوا

 یراهراعتساو هراعا كن روحح

 قرف ندهداجاو یزاوج كعاشم راما
 هدک دلدیا,طزرش نامه هدشراع.و یماکحا كشرام

 ا
 لئاسم یتتسم ندنسمالوا نومضم كتيراع

 | هدعاق هدنقح لاح نالوا نامض بحوم هدهراعا

  كنعوقو ريعملا نذاپ كفرصت نديا باجا ینامض
 یساعدا

 یسلوا مسق ىلا نوا كنءراعا

 ....ودلکد راح تفلاخ هداورس مداد هدهدبقم ٌراعا

 كمتک هناکم ردفا ۱ یواسم هدا روس دل هاب |ناکم

۳ 
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 كماتک هرب رب چیه اب

 چ وا تفلاخم هعافتنا نالوا نعت ندنفرط رعم
۱ ۱ 

 یمزناح كمتلکو كو هب ۲۰ رافتسم

 عافتنا ءرکید هرکصندننیعت هلبا ریعم لعف هراعا قلطم

 ۱ یمزناح

 فلت هدیوناوا هراعا نایلوا رباح یسهراعا هرخآ

 ردیا بترت مکح هن هسلوا
 یرافالتخا هددسق و قالطا ككریعتسم هلبا ربعم

 راعتسم نهرو یراحا ءاراعم ریعلا نذاب

 اهتف فالتخا هدنعادیا كتراع

 ردانشتسم هلئسم کیا ندنسلدیا عاديا كتيراع

 اهقف فالتخا هدنامض موزا هدهتقوم تراع

 قرف هدنسهرا یدر كاتراع هلبدر كيوصخم

 هدعاق هدنمح یراصم كص وقم در
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 هی
 نام هدقدنلوا ۳92 هدهتفوم رغ و هتقوم ت راع ۳/۶

 نام مدعو

 فالتخا هدهراعاو كيلع هیاخ ۸۶
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 هداز یدنفا ما هحاوخ

 ردح لع

 هناهاش ةيكلمو قوقح بتكم و ندنساضعا زيي ةمكحم

 یحاعم هلجم
 رم 0 (وومو موس

 دم >م —

 ۵۲ وصول هدنسهداج یلاع باب س یسهعبطم هب تکرش 2
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 ہجر اا د
 ةالصلا و بلا قلاخ ما یطعم ااطملا بعاو دا

 هنافلخو هباحاو هلا یلعو یدهلا غابم دم اديس ىلع مالسلاو
 . یتحا ندلاما

 دیگ عباس باتک زس
 ینداوا مسقنم كنهیادع ماکحا "هلحم یه

 باتک یجندب ندباتک یل آ نوا
 6 ردلمتشم یاب کیا هللا همدقم رب بولوا هدنقح همه زز

 رانا والو لعالالا یدالآنم قار دیراما ها هات
 .یواطحط ةعفتلاعم نیملاكيلع امفنال بکرلاک ةبهلاودرفلاک

 .ردهدننزو هلعف نالوا هلمنوکس كننعو هاب رک كناف «هبه
 نم ةدعو اهلصا دک . ردههو دوام ندبهو یلضا اریز

 اهرخآ ین ضوعیو اهلئاوا فذحت ىلا رداصلانم تناکف دعو

 . ینعو حق ءاتلا

 عاما و تنسو باتک ندهعبرا "هلدا یتیعورشم كنهبه

 نسحاب اوي هم متنبح اذاو «باتک .ردشلوا تباث هليا تما

 رایضمب دوصقم ندهیح بولوا یسهلیلج تیا اهودروا اہم
 .هیافک رد هطع نالوا رهظا هدهسیا راشعد ردمالس

 كلاد اودام ردشرش ثیدح اواح اوداهت ید تنس
1 



 هم

 باطخ هتعاج بولوا یک اولاعت هلبا یوکس كواو و یی

 بولوا هللا هموم ضم هددشم ءا ید اوباح والثم ینیدلوا یسهدیص
 عقاو باوج هصما نکیانوباحت یلصا هکر دیس هغبص باطخ هتعاج

 .ینعو هاده ردشلوا طفاس نون هلغوا

 عفاو تنها عاما هنتعورشم كنهبه هاك هتما عاما

 . هاده ردشملوا

 هنرزوا نمّوم . ردقوج هه نساحم : یتساحم كنهه

 دوح ملعت یک ینیدلوا تبحاو ناعغعا و دبحوت ملعت هس دلو

 كاغلافو هبطخ نه اد نح ارز , ردجاو ید ناسحاو

 سوپ دافشمو یاهو یتراسفاتباذ یافت تحناو ره ای

 نوجا ینساح كنهبه وب هکردشمروسب «باهولا زی زملا» بودیا
 یتافصفرشا هدکدتبا ترشابم هیهبه ءرشب .حتف ردبا تیافک
 تلفاق هلازا ل نددتسهو لامعتسا یعروو نتعا تاك |

 تدوم هدنسهرآ هللا هل بوهومو لاخدا یرورس ههل بوهوم
 ندیا ترشاىم کو و شملبا هلازا یدسح و ثارا یتح و

 یسهلیلج تبا « نوحلفلا مه كلو اف هسفن حش قوب نمود
 . یواطحط رولوا شلوا ندنیحافم هلهح و ینینم مکح

grهم دم  e 

 ( ۰ ردهدناس هنهقف تاحالطصا نالوا راد هب هه ا

 e هدام ۳ =

 عافتنا كهل ىطعم ىعب كهل بوهوم هدب رع تغل (هبه))
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 ؛نوسلوا لام كرک یشلوا .ردناسحاو لضف یشش یحدیا

 یک یتالوا هدیزوس یدتا هبه یرکراب ر هلصخش و نالف

 ءدنمالک نوشا هه اکس یلعوا ادخ «نوسلوا لام ا

 . رد کد لام مدا ین نالوا رح ینمب یلغوا هکی ک ینیدلوا

 ءاشینل بم و هایلو كندل نم یل بهف» هدهلیلج تیا مکه تن
 و اا و ردشلوا دراو هروک اللا ءاشب نمل فم د اقا

 5 ه جالطصا یانعم a كلهه هدلاح وش . فلا

 هحیحالطصا یانعم هکنوج . رولوا صاح ا ىلا ماعلا مسا لقت

 .حتفر واک بتهاومو تابه ییجكنهه .رونل ون هدلام هصاخحا همه

 الح ( هرخا یلامر ضوع الب إ) هداهتف حالطصا « هبه

 (هلام لوا و بهاو هبهسمک ندیاو كلم (هکردکمنا كيلا

 ییلع وش یب ( یا و بوهوم و هئیش نالیدیا كياع ین
 كاتو ی رنک كلور ( . رولشد هل بوهوم هندیا لوف ژ

 اما 6 . ردکعد لوبق ینهبه ید بابا ) نالوا هلا یدیدشت

 ندشرعت وش . حتفو هبافک ردکعا بلط ییهبه باهتسا

 یخد هبوهوم طقف بولوا ترابع ندکبلع هبه هک رولشالک |

 کهدنناونع یلوا لصف كني بابو یفیدنلوا قالطا هبه ًاضعب
 قالطا یخد هنهوم یک ینیدنلو هدنسانعع بوهوم هه

 7 . حتف روئلوا

 بولوا لخاد یخد هقدصو هده هدنش رعت وش كيهبه



 ا

 یجورخ ندهبه یسالوا فیرعت هجورا لرلو هدیآ
 ا اقا

 دوءةلا حاضبا

 ندنآ هجانحمو طو ص هکیلع ید ضوع الب «كيلک ۱

 ندضوعالب لالاكیلع یس یعفیرعت كلوب کوچ .ردرخ و.
 لوا هود اعم ته طل تیم مدت ون

 هراحاو حس بولوا لخدم دق هجو نهو هدنسهانم یسشحو

 دیت رخا هجو نم اما .رولوا لخاد تاکلع ٌهفاک یک هراعاو

 .دولق جراخ ندفررمت یش عون ترد هلبا ظفل وب بولوا ے ج
 :هک هل وش

 ینارف انا كنهبزبمام یضاراو كنهبفقو تالفتسم «"الوا

 د مزوک را و داور نفر ید قخ عارف <

 . ر ولو جراح

 كلع الاح ندکیلع هرزوا ینج هئلوا حاضرا هدیتآ آسا

 .رولق جراخ تبصو هللا دف و ندنفج هل وا دافتسم

 هبه نالوا ثح عوضوم هدهدام ۸۷۳۴ هلبظفل كيل ءا
 یجورخ كلوب هکرواق جراخ كيلع هنيدلا هباعنم ید یعب

 عفاو هلظفل هه رد یه هه روک ذم ارز . ردمهزال یخد

 كتو . ردلکد كياع هو تولوا طاقسا هدتققح هدهسیا

 هلو ثهلبوهوم باحالادم هه ید لیاد هتغیدلوا هبه
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 هردنسهاملب افق وت هل وف كي هبه هر ون ده ین د هدلاح یی دشا فقوت

 .رولوا ناس هدنح رش هدام ۸۷۳ هلسم و

 رارفا نالوا ل سرؤس كلم ىل هلظفل كيلم « ًاعبار

 کلب بویلوا كیلم لاحلایف روک ذم رارقا اریز .رولاق جراخ "

 . ردنرانع د راجا دلو یدم اناذ كهل رقم لام وا
 ورخ نده رعت كرارفا نالوا هلسروص كلم ینو -

 هدیه تم ىح بولوا هه رارقا و کنوح . زدم زال

 . رداکد مزال ضق هدکلم ین هدلاح ییدلوا مزال ضق
 1 EEC هسلد تسار نا ها د لر الثم

 ورک دم هلناوا شما رارفا یکودیا كنم وا لام روک دم
 هدلنةتسم لاملوا هسید ارت نا اما .ردلکد طرش یمیلست كلام

 نفع هوا لا هه دنا و تولوا ملف نوا هم وا
  لوالا الی دع رولک هزال یالس

 هره هسید ردکنالف یسعح كلاوما غادلوا كلام مک هتن

 یسهلح كلاوما نالوا تسسن اکب نکیآ مزال یمیلست بولوا

 ۱۵۹۱۰ . رداکد طرش یمیلست تولوا رارقا هسید ردکالف

 . هناوا تعجاص یخد هنحرش هدام ۸۸ .قاب ههدام

 ماکحا نالوا دافتسم ندضفل كاع

 کبلع و كلام هلام لوا كبهاو یی ككل یظفل كيلع

 ۸۵٩ و ۸۵۷ هلا ظفل و هلتهح یحمدیا اضتفا یسلوا لها

 كن هبه كئبش نالوا حاب یکی نادل وا لصاح تراشا هراهدام



RAدا  

 لادج الثم ارز . رولوا لصاح تراشا هشزاوج مدع

 كبهاو هلتهح ینیدلوا کلم كنهسک نودوا نانو هدهحایم -

 ندنغیدلوا كيلع “ید نایلوا كولم یسعا كيلم وهبه هنیربیآ
 رج ردلا

 بول وا نوجازآ رتحا ندنلوامدابزاب کیا ب وه وم رببمآ و « ب۲
 E لابر تاوطرم هال وا نو سو رکتت هکلب
 اید هنئروص یبلوا لام هداز اب کیا یک ینیدلوا لماش

 ناف اب
 ندعفالا كبلع هللا هحایا هلتسمانند كنلع ىلام «یللام ۳

 ناکلاسحنمو نامزلاتبح نهو هراحاوتراع نالو ترابع

 یعارف كنهربما"یضاراو كنهمنقوتالغتسمو تافقسمو هساهم

 . رولاق جراخ  هروک هلوق نابید ردراجحما غارف و

 رلق رف وه هه هللا هحانا

 هلا هحایا ارز . ردشعلوا جارخا ندهبه فبرمآ هحابا

 .ردراو قرف ولرد چ وا هد هره

 ضوعالب یلامرب هبه هکر دقرف هبهالا ثیح نم «یسجرب

 س ون ها ا هحامکح هدام ۸۳۹ هسا هحایاو ندکیاع

 هقش هقش ههام هحابا هلا هه هلع ءان و ترابع ندکمرو

 . ردرلش

 هدهبه هک هلبوش . ردقرف مکحا ثیح نم «یسیجنکیا
 لئاز کلم ندبوهوم كيهاو ضبقلا و لوبقلا و باج الادمب
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 ندنآ هگدالوانتولک | یشش نانلواهح ابا هل ابم هدهحابا نکب
 .زالوا لئار يام كلحب.م

 یسوامولعم كبوهومو كه بوهوم هدابه «یسحنجوا
 طرش یحاوا مولعم كحاسمو كل حایم هدهحایا نکیا ط رش

 طرش ینلوا مولعم كش لوا هدنتح كنهحابا یعی . رداکد

 ردلکد مزال صا ینلوا مولعه ید دلرخا لوا نی یا .

 لالح هسردرا لوت وا حر کلام کمک يه هسمنک رب یخ

 رو وا حاضبا هدهدام ۵ مکه تن .رولوا هحایا هساد نوسلوا

 بالا ف هدنهو نودملاو بصاغلا هئارب 9 تام و هماح

 بصغل ا نم نماثلا

 ردا دخا ه یھ ندآلام و تی ید هش را اما

 هلسم د نوسلوا لا اش دلهسا  aكنهسمک لوا

A هدهدام ۸۰۸ بولواهده لوقو ارز .ضەدياذخا یلام 

 رخ ال لاق لجر .رداکد واخ یسهبه كلوهحم هرزوا شالوا

 هل لح تطعا وا تدخا وا یلام نم تم اک ا

 لوهحا مامطلا ةحابا نال ءاطعالاو ذخالا هللحمالو لک الا

 كيلع و ام لکالا مها لح موق نهب ةدنام مدق نم ناف رتاج

 اف هرناخ لطاب لوهما 4

  4ارز هرات تمسقو عرب هلا دقو « ض وع الب

 ید ت لوا طو رشم ضوء ه دعم  ۱11٦هدهدام "

 ,رددوح وم هلدامم هرزوا یادلوا روک ذم
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 راباوج و لآ وس

 هلفلوا دراو ضارتعا هلروص ترد هنیرزوا فلرعت و

 . ردحاتم هیاوح

 ۱۲٩ كلام بولوا روک ذم یظفا لام هده رعت «لاوس ۱
 ندفجهلوا لماش هتد روک ذم فا مروک هنب رعت ی هدهدام
 هد هدام ۸6۸ یا هه هنسهقش ندنودم كنید نده رل و

 ییدارفا فیرعت هیلعءانب بولاق ج اخ كيلع نالوا روک ذم

 . زالوا عماج

 لام دا ٦۳١ كد هل لام ی هدهدامو «باوح

 هبلع ءانب . ردلمعتسم هدانعم عا ندلام ال ام هللا لام الاح یک

 ید لوا ههلبوهوم یک كکيلمت ک هدءهدام ۸۸ رک ذلازام
 روکذم ءانب هاو هکرد هدریدق ییدتنا ما بهاو هلا ضق

 ندقرط بهاو الوا هاینلا مک «ضباق هدکدلدیا ضق نيد
 تقوو ضاق نوجا ىسفل هبهلا مکح هركص ندقدلوا ضباق

 نالوا ال ام هلدع نالوا الح ندنفحهلوا نیع ند لوا هدضق

 كام روک ذم ینمی مات هنی روک ذم فیرمآ هدکدلدیا مست هنیع

 هدر دق و هصالخ . هحرشو ررد رولوا لخاد هده رعت ندلا

 لام بوهوم نامز لوا 4 رد د ندضق ھل كن هبه

 ۱ . رولوا ناعو

 . رولاق جراخ یبهبه كناعاط هلبربعت لام « لاوس ۲



 کتک ۱۰ تک

 TES چ هنساالها دنع یسهه كناعاط هکوللاح

 اذا تبلایلا باوملا لصب هاف هلاعدوا تملا لع قدصت لجر
 یاتلا باللا ىف ههدنه زاح ننمّولانم هربغا هلمع باوا لعج

 هفدصلاق مشع

 نالوا ندن الماع» دوصقم ندهبه نالوا فورعم «باوج

 قح نوا بهاو و كلام ک | كهل بوهوم هلرکید رسلو

 بولوا هه ندا قلعت هوو ماکحا یک یسلوا تباث عوجر
 یک ینیدلوا جراخ ندشرعت هلغمالوا هبه ندلیقو تاعاطلا ةبه

 هردحراخ یخد ندقرعم

 عوضوم هد هدام « ۸۵۵ » هلکهلسد ضوع الب ؛لآ وس ۳

 ینبدلاقجراخندروک ذم فیرعت ضوعلا طرمشب هبه نالوا ثح

 هه هلع ءانب هرات وا عماح یندارفا رو ده فررعآ هلنهح

 الب اریز .حتف رولوا ضقتنم فیرعت اسکع هلیا ضوعلا طرش

 طرش هبه بولوا صن هدنطارتشا مدع كضوع یلوف ضوع

 . ردضش كنو هسا ضوعلا

 بولوا كد ضوع طرمش الب كعد ضوع الب « باوج
 مدع طرش هسخو . ردراو فاضم فذدح هدنو هلهح ولوا

 طرش یی یا یانعم هح رک ..ردلکد كعد كيلع صولا

 ین لوا یانعم هدهسا یانم هضوعلا طرمش هبه ضوعلا مدع

 هک ردوش صفت كنو .ررد ردلکد یفانم کوش ضوعلا طرشالب

 بولوا عو چ وا تسهام هرزوا یبدسا ررقت هدهبلقع مولع



 جو نیر A سن

 ریش واذ ضوملا طرش هداژو ک یش طرف تھام ید

 طربشب ال تیهام «یسیجنکیا . ردندتیهام عونوب عب .رولوا
 هديا: زولوا سست ود صولا طرش هدو 2

 «یسحنحوا . ردندتیهام عونو هبه هرزوا ینحه] وا حاضیا

 ربسفت ود ضوعلا مدع طرش هدارو هکیث ال طرش تنهام

 ضوعالب یک هداروب یدعا .ردندتیهام «عونوب تیراع .روللوا
 هضنو تواوا هنساتعم یس مش ال تهامیم هداعم یا

 یعد ضوعلا طرش هه هلغمالوا هنسانعم یش ال طرش ا

 هه یش ال طرش تىهام ء«هصالخ .رولوا لخاد هده رعتوش

 طرش هه یش طرشال تمهام هدهسلا قام هضوعلا طرمش

 هدهلقعمولع هکنوح .ردقلطم معا کلب بویلوا نابم هضوملا

 طرش هلبا یش طرش یتیهام یش طرش الب هکردشعا ررقت
 .ردقلا تف ردمعا ندنراتهام یش ال

 طارتشا مدعی وقفض و عالب :اهقف ضم ج ردق ه سه

 غد ہک نالو ےن كنو تخ یار سا ناو

 هباوج ون كرهد نصهدیا عامجا هللا یتیهام ضوع الب ضوعلا
 مدع هلقهال كنلئسم روک ذم ضارتعا هده یاراشمابا ضارتعا

 طارتشا مدع ضوع الب یک ییدیدو .ردشما تدق ندنقهدن

 . ردشعو ماع یخد ا طارتشا تولوا صا هدضوع

 ردقن یه هدنسهرآ یثلاب طورمشم اللا هلبا یثلاب طورمشاا هکنوح

 هلقمالوا نا قدصلا نع هدهسیا رار ناب فلا بیم
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 طورشملا ا ام رول هلوا دحاو یراقدصام كط فا او

 طو رشملا توا . یک قطنلاب طورشااربفلا ناویا هلا قطنلاب

 حتف ردراو یا هدنسهرا یشلا كلذ مدعإ طورشلا هلتا یثلاب

E NSS 

 تبهام هلهج وب یدیقضوعالب عقاو هدهبه فیرمت نکل
 .رولوا قداص هع هبهلا فدرعت هحنلوا هنسانعم یش طرش ال

 ضقتم هلبتهج قمانوا عنامین راغا ر و دا ی ردت منا و

 ف رعت هدلاحویو دتشع هکلب بویلوا عفدنم روذمندنفجهلوا

 . ریدقلا حف رولوا شلوا ضقتنم ادرط هبهلا

 دراو هتناوح كررد تحاص یضارتعا رو دم ك.ملاراشم

 هده.ه هک یسهصاللخ هلروک دم باوج هک وح . ردلکد

 هه .ردزتاح هدهسالوو ضوع بولا مزال ما قفل ضوع

 ضوعالب .ردزناح هدهسعلو . رد وا هدض وعلا طرمش

 و مرام ا یک یو

 مامهل انا .زالوا حح الصا عيب هلا ضوء ىئ یعب ضوعالب
 هلهح و وش ES لصا 2 نيک دشا ضارتعا الا هحور

 نی: رع الب ی هد هلا فرمت : هکردشفرو ناوج

 ینیلرعت ك.هبه هدلاحو بولوا كعد ضوع تاک ا الب دوصقم

 هرخا یلام رب ضوملا باستک | مدع طرش » رولوا وک

 ضوع ردقه ره هدضوعلا طرش هه یدعا « ردکعا كيلع

 E رداکد تاک الا طربش هه لوا هدهساا دوح وم



 شرعت ود ردهلدا باستک الاقبراطت الام لام «یعس اهقف

 ندفرعت یضوعلا طرشب هبه هلیدیق «باستك الا قیرط» كردپا
 . ینا ردراشملبا. نایب ینکیدلدیا جارخا

 ههو هنغیدلوا كعد قع ازقو كمما E طو

 یوصوم لام هل بوهومو یضوع بهاو هدضوعلا طرش

 ا هب هدضارتعا حفد كیاوحو دورود هشت شعازگ

 ؟ رولوا

 یم هنیهدقتم بهذم ینبرعتو كنه « یا باوج

 راردبا زوج یصخ الاب فی رمتو یہ الاب فیرعت رانو بولوا
 . یواطحط

 ا لال و نیا ناو و

 ها و عفد یر چیه هدهسا راشمر و رلپاوح هقشب هقشب

 ندنفرط ررد بحاص یوم كلا كرلباوح .رداکدیهاظو یاک

 . ردباوج نالب رو
 هک هلو . زولوا لخاد هدد رعت وش تدصو و 1

 هتک دید نوسلر و هدیژ معاس وش هدمغدلوا توف ن هر

 لوا در هحنلوا دعاسم للام ثلث هدقدلوا توف هسمک لوا

 هب هه فرعآ لاک نا هبلع ءاس . رولوا كلام ا 2

 لاح لا یف یلامرب ضوع الب « هبه كردیا هوالع یندیق لاح لا یف
 هتوم دعبام هلیدبق لالا یف بودیا فیرمت ود ردکمنا كيام

 ,ردشملبا جارخا ندفرعت یتیصو روک ذم نالوا كيلع افاضم



 : ا

 0 هعنانوا ر دم ده روک دم هدنف ا تی هل یذعا

 عنام یرایغا فیرءآو شلوا لخاد هر وک دش تاو هد هم

 . رولوا شمالوا

 كباب لاا ىف ندنظفل كيلع عقاو هدفرمت « باوج

 بولوا كلع لاا ی هسیا تصو . یاتسهف ردنا ردام

 . حتف ردکلع قرءهلوا فاضم هولا دعبام

 ها هدام A جس

 هلا یدیدشت كباب و یرسک كلاد و یجتف كباه (هیدح)

 نالیدیا ههیمب (نالبردنوک ا نالبروتک امارک هبهسمکر]

 .رولک باده یم (ندلام)
 امارکا توشر اریز . رولاق جراخ توشر هلبدبق امارک |

 تسح نم و هتشيا . رونلوا اطعا هناعالا طربش بونلردنوک

 مکعا ثبح نم هدنسهرآ هیده هللا توشر هدرب .ردقرف هیهالا

 ثالام ه بده هلضف هل یدهم هک هلوش . ردراو قرف ید

 هده هدنروصو .زامهلوا كلام ههو شر یش هدلاحیبدلوا

 .رولوا لصاح قرف ولرد ییا هدنس توشر هللا

 اما . زالوا نماض هبا كالهتسا یهیده هل ازم ام

 هسیا دوجومو . رولوا نماض هستبا كالبتسا ینوشر یشتم
 یالوط نت E هک هل وش .رواک مزال یسعا در ع

 ید 2 ند ةر کک یشا لوا بول توشر ندصحش رب



 ج
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 دادرتسا و ذخا ندسشتص قوشو روک دم موقم صخش

 قح ید كلدا اطعا ضوع لباقم هل وشر یح بولس هدیا

 ۱ ۰ سههدیا طاقسا یدادرتسا

 کهدن | یبرب هرزوا كمروکیتحلصم نالف هسمیکرب میهتن
 حب هلغلوا توشر روک ذم ءاربا هسّما ارا ندنفجال

 اغ افا شعر دک ناقتیفاعف یک ینیدلوا

 یدادرتسا قح كعفاد ندنفحهلوا تبات كلم قرهلوآ توشر

 ۰ هی ردراو

 رده رعآ یاهحور لی هب ده نالوا سا هقاسو سهاظ

 ۰ ۵ « ردلام نالوا هره امارکا هب هسمک «

e هدام ۵ Be 

 نالوا هه نوحا ] یراب یاضر و باو هقدص رژ

 هقدص هکرولشالک | ندف رعت وش . رولبری و هربقف هک ( ردلام
 . ردقلطم صخ. ندهبه

 هه هیع هلغلوا نوجا باول هئدص ینعب هلتهح و

 « هقدص هربقف یک ینیدلوا هبه هدهسلوعوقو هلیظفل هقدص
 نات یو هناخ ردشملو هقدص ید هسنلق اطعا هلظفل هیه
 . یورها و

 ربقف و یغ بولوا مسقنم هجوا ارظن هنورت « راناسنا
 قرلوا هلضف ندنسهیلصا مئاوح اعرش « یغ . ردنیکسم و

[0۳ 



EF 
 رکید هدتمیقو اب دک مهرد زوکیا لقاال یی هباصت رادقم
 ر «انغ . نه رو تاکز اکو هکرد هسک نالوا كلام هلام

 مهرد زوکیا هلضف ندنسهیلصا مئاوح بویعلوب هدنتح دح

 مارد هلا رلنویلم یک ینیدلوا ینغ نالوا كلام هنلدب اب هشوک
 مناوح یخد ریقف رلرد لغ یخد رانالوا كلام هرناتد و

 یکید هدتمیق رادقم وب اب هشوک مرد زويا هلضف ندنسهیلصا

 هسلوا كلام هلقا ندمهرد زوکیا .ردهسکن ابلوا كلام هلام
 . رووا دعه ربقف هن یخد

 ا هکر دهسمک ن ایملوب یسهنسا ر چھ ید ناکسه

 . رولوا سا الاح

 چ هدام ۷۳۱ رنح

 همدا نالف هسمک نالف ردنرابع ندر هتغل ( هحابا )ل

 دخاو یدر و نذا گر و دا هک نوبلمد ىدلىق حابم یلام

 یعب ندناموعطم اعرش ردکعد یدلدق راتخم هدنراتهج و

 لواسنت و لکا ضوع الب یش رب ) ندنابورشم اب تالوک ام
 ( . ردکمرو تصخرو نذا هرخآ هرزوا كما

 ام وات کا عصب ی صوص الرام لکا

 فاعع هصاخ یاع ییطع هلک ۱ كلوانت هلغلوا ۳ هناو رشم و

 .ردزاح هکر دندنلسق

 a هروک هنغدنلوا دافت سم ندهدام ۹
 د وج
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 € لوا باب ل
 بولوا هدنناب لئاسم قلعتم هی هبه دقع ج

 هک ردلماش یلصف یکیا

 هک ردسنس لنهبه « یسحرب ۲ رونارآ یش ترد هدهبه

 [۱]یونید باوت اب ریخو .ردیسعا دصف یریخ كبهاو هدوا
 .یواطحط یکی فد كنیرش كهل بوهومو انثو ضوع .رولوا
 اف کرد مع ۰ رولوا یورخا باوت دوخاب

 هکر کم .ردتنسیلوق طقف پولواهبودنم هبه یدعا .هسیانسح

 هرکص هلببس هبهییدتا دوخ اب کودیا مارح لام یکیدلدیا هبه
 كنهه « یسحنکیا . یواطحط هلوا مواعم یجهدیا تنم
 «یسحنحوا . روللوا ناب هدنسنا لصف كياب و هکردبط رش

 كکلم ههل بوهوم قرهلوا مزال رغ هدوا هکر دیمکح كنهبه

 هلغلوا مزال ربغ ثلم تو ههل بوهوم یدعا . ردیتوب

 : طرش رابخ هدنآ بولوا حبح هبه خاف و هبهلا نع عوجر

 كي هبه «یسجدرد .زالوا لطاب هلا هدساف طو رش هبهو راح

 دولارا رول وا نا ووا لف رز تای از6 رو

 . یواطحط یک ینیدنوقوا هللرسک و



 رو
 6 رد هدنناس لئاسم راد هب هه ضد و 0 7

 هدروک دم لصف هرز وا ی هاش | ندتسهمآ اطم ثالصف و

 ناونع هلتهج ینبدنا وا تح ید ندرلیش هقش ندهه نکر

 . ردص >| ندنوعم :

 ھچک هدام ۸۳۷ چ

 (و دقعنم هللا لوق و بای ) هفدص و هیدهو ( هبه )
 كهل بوهومینب لماک ( ضبق ) ینهفدصو ینهیدهو ینوهوم

 (.دولوا ) دیفم یتکلم یی ( مام هلا ) یسعاضبق كنان ا
 ندلوف و باح ا رک كنهده و هقدص و هه هدلاح وش

 ندلوقو باجماینکر كنءریاس دوقع وللثم هراحاو عیب .ردنرابع

 . قاب هرلهدام « ٤۳۳ » و « ۱۵۹ » ۰ یک ینیدلوا ترابع

 بولوا دقع هبه ارز . یداوا لوق و باحا ینکر كنهبه

 کلم كناسنا نوح . ردها لوق و باحما هسیا دقع ماق

 کج هلا لاقتنا هرمغ نزسقلوا كيلعتو باما ندنفرط كنا

 لوقلانودب بولوا مازلا کلم هنرزوا ربغ هبه باما یک

 لاداق فرص كه مزلمو .یاتسهق و هبافک زامهلوا مازلا نا

 هدنح رش هدام ۱۱۷ و ۰ هلند د ردلکد ط رش لود هلم وا یُم
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 1 دل وا یساض ر دا رکرد ا ۳ ی هرز وا ینیدلوا حاضیا

 ّ سههدیآ ت تاما ثالم هر د لوا

 اهقد فالتخا هدهه نکر

 یرالاد كنفرط و

 قح هروک هاهقف نو ا رک طبعا بحاص ینکر كنهبه

 ره ۰ ردلکد هبه نکر لوبق . ردترابع ندباسا زکلاب هدیهاو
 .هدهسا تراع ندلوف و باح ا هه نکر هدهآ ںوهوم قح رده

 هرکصن دک دتبا نی وی د ما هبه هند نالف ا هی وت

 هل بوهوم هدیودیا باګا یی هبه یللام ر ا هسمکل وا

 هه هنالف و «هیام رولوا ثئاح هسمیک لوا هلسهسا لوق

 هدلاح يیدسا باح ا E ین هبه هدیودیا نع ود مدیا

 باحلا درع یدعا . هانع زالوا تناح هسعا لوق نالف وا

 هدنروص يلوا یدیا هسلوا نکد یحد لوف هدیویلوا نکو

 قمالوا دقعنم هه هلته يدعا لوس یناحا هل توهوم

 مکه تن . یدیا رولک مزال قمافلوب تناح بهاو هیلعءانب و

 نالف ن اک و هک هل وش . یک ینحهبلوا ثناح هدعس

 وا یلامر هدلاح ییدتا نام ود معاص لام ها

 تنا هتک, لوا سما لوف هنشاوا طيف توانا فا

 رولوا هدنلزنم تصو و رارقا هبه هدنروص و . هاچ زالوا

 یسالوا نکرد كلوف نالوا قح لعل ناشف ىج هانع

mne 
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 ۴۳۰ روا ,A ها ناب ولو
 .ردشملوس یغدلوا رااح هسا عضو لام ر هدلو

 اناسحتسا هدهسیا نکر اساق « لوق هدهه یخد مامهلانا

 راک رد رد و

 هب ادلا تست

 هلتیج ینیدنالطقس یناویح كنهسمک رب هلتهج وب هنب
 هسرتسا مک كرهر وبلاص شوب یشاب یل بییسآ ی یحاص

 ندکدتبا حالصا بولا ی آ صخیتثرب رکید هدهسید نوسلآ

 یآ یحاص .رونلوا رظن هسا بلط یئآ یحاص هرکص

 ناوبح لوا هسا شعد ن اا مک نکردیا بسسل

 ضقل ادضف ال وهحمناک ناو هلبوه ولا نال .رولوا كم وق ص صحش

 ىلا یحاص ناويح . ةيهلا لوا ىف هیناخ امولعم ریصپ

 كمالک وب بولوا بثاغ كرك موقم صخش نکرایوس
 درک و نونسرو رخ هموفص صخش مدا رب یکیدنلب وش

 . نوستیا عاتسا تاذلاب  یمالک روک ذم بولوا رضاح

 شعد « ممتسا یو قلرا نی» هسیا شماعد هلبو اما

 بوت یعر لر <. ردکنحاص ناوبح لوا هلس هسلوا

 دارا نم هامر نح لوه یتح E نادحال زوحال

 هه لوا اع هدخ الف هنخا نا

 یکیدنلیوس كسزوس « NT هسلا شسا مک »



  AEEتوس لار ۱

 اقا كصح ندیا حالصا بولآ دوخاب یرارقا كنيحاص
 بحاص فالحتسالا یدل ےک یخ اوا تاب هلا یا هس

 .ثلاثلابابلایف هیدنه ردیا ققحت یخد هلل وکت ندننع كاوح

 هروک هباهتف ضم رکید یکهافکلا و یفاکلا بحاص
 كودو باما یک یکر نءراجا و عیب یکر كنه
 دقع ةيهلانال .ردلکد باجمازکلابنک ر هسخوب بولوایعومت
 لقشال ناسنالا كلم نال لوبقلا و باحمالاب دقعلامایق و

 نودب نوکیال رغلایع كللا مازلاو واع نودب ا

 ین هبه زکلا ۳ صن دک دا نع ود ما هبه اما .حت هلو

 یدنکهسکندیانع هکردوش یبسكنسلوا تناح ااا

 دیک دنا عنم ندیاحا ی ندیش نالوا هدنعسو یش

 . هبافک ردلکد هدنمسو كنا لوق هسخو تولوا یبم
 یدزالوا تناح هللا باجحما هرکصندنیع هد معاص « لاوس

 . رولک مزال یسلوا ثناح یخد هداروا هروک ههءلاطم وب

 هنا عه لوبقلا ال باجمالا وه دقع لك ىف هلرودقلا نال

 هدهلئتسموب هلعءانب .حتفهاوحرصاع علا ةروصف ثنح ال

 .ردیلملوب قرف هدنسهرا عیب باجا هلبا هبه باجا

 لوق نانل وا لو هد هلح

 ندنسملسد رولوا دوم هلا لوقو باح ا ەدەلع یدعا

 یتسلوا هبهنکر كلوق هدمه باجما مهم هکرولوا دافتسم |

 کافر ته ید ممه تی
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 وا هلا لیفت باخحا یدامزا كن هه EE لودف

 .رونل وا عیرع لئابم ضع

 هکهلوش . زالوا دقعنم هه هللا هه دعو « هلئسم ۱

 E ها ید و نکند ده و

 هسملتا هبه نکل تولا دعو ود مهدیا هه کس یە

 دعو توسهلدیا راجا هب هه ا هن دعو ا ل وا

 .یدنفا یلعو هحم ردقو نما العا كوول دم

 هدلاح مکیدتا هه اکس نود لام و ھاو «هلئسم ۲ ۱

 تابنا یکیدتبا لوبق هلبوهوم بوید كدیشماعا لوبق
 یهبه بهاو ارز .هیدنه ریکیهاو زوس هدلاح ییدمهدیا
 قاب هب هدام )۷١« ردیعدم ین هبه هل بوهومو م

 تاحاضیا هدنقح ضق یدهبه

 و توهم کا هدیوهوم ناتو یک تلف

 هوهوم ضف یسملیا بارت كمکح هنیرروآ هبه یل ینوبث

 بوىملوا ج كلهه ضىقلا لق هلتهج جهدا فقوت

 هلرکیدربست .رولاق قرهلوا کلم كىهاو ناکاک بوهوملام
 ضد هدکلم تموم دهها لکو رس ضد هدهه تح

 هدهه .یرصلا دوعسلاواو هقفلا هاوحو_هاده ردط رش

 كک)«توثو جراخ ندنکر هکلب بویلوا دقع نکرد ضق



 ۱ ۳ سن

 یعع . ردقلطم یساوا نیت كنه ضىقلا لق

 .نوسلوا مرح مجریذ 19 نوسلوا یا هل بوهوم

 هبه در هجلوا فوقوم هلءاک ضبق یتیمان كنه
 5 رش زال وا نتا ۲  رازرفا یک

 SRS نالف لامپ هم

 یوهوم لام « جاو هروک ها لوف هلا رارقا و

 ا ارا یو بلا ضخ كه توت
 ضق رار هلباهنه اما .رمشع یدالا بابلاف هبدنهو یورقنا

 .رولوا تباث ینیدناوا ضق هدکدلدبا رارقا یخد

 نوما لام یهدندپ هنسک رکید هسمک رب هلتهج و
 یضفو ملساو هه یتح كدابا ماس و هه اکب نس یلام وا

 هماقا کیا راکنا هنسک وا و یوعد ود دشا ید رارقا
 تداهت هنکیدلیا رارقا یضبق و هه كبهاو رادهاش ییدتا

 ردهبوب مکح یغد هدهةدتص و نهر هک روللوا لوبق رلهسیا

 . هبناخ رانا

 دوقع نالوا فوقوم هضف

 هئدص۲ هه .ردحوانواد وتعنالوا فوقومهضف هام

 ضم ) حاص ۷ هلح ٦ یرم ۽ لوق ىلع فقو ۽ نهر ۳

 فو ینضس كل ام سازه ۸ لام سار ۸ ( یماسقا

 فال لک ۱۱ فر ۱۶ وقف مد نوا اتل

 یفبق هدسلح لوا كنیلدپ هدکدلدیا ی ا یلک سنج



 هچورب كنلدب هدکدلدیامس هللا یئزو سنج فالخ یزو ۷
 . قاب ه هدام ۳۷۱١ دساف جن ۱۳ یواطحط یخ رارج

 ی هلدا كضم موزا هدهبه

 ضبقلا لبق كنه یکردیا هدافا کلام ضیقلالبق عیب
 او تاسا هو ات شات وا ی

 هکر دشرش ثیدح ةضودقم الا ةيهلا زوجحمال لوا هجو

 ههلا کح تشال یا . دوع-اوا NE یی دوصةم ندنوب

 ,هباده قافتالاب ضقلالمق تباث زاولا ذا كلملا وهو

 ینادلل وا رو هدهدام ۵۷ بولوا عرب هبه « یا هحو

 هدهبه کنوح . رولوا ماع هللا ضد قحما هسا عربت هرزوا

 ینیدلوا شماعا عرب كعربتم كما تابئا كلم ضیفلا لق

 هدوب  هکردبا باسحا تچ رابجا یعرتم همیلست ین هاش

 هسرزوا عربتم ییدش يردعا عرب كعربتم ىا EE حک

 ر ا هاا ی حو ردفلاخحم هناعرت عوضوم كما باح ا

 هللا بوه وم ماست تهاو یدبا هسلوا تبات كا۰ هللا هه دقع

 يیدملبا عربت هرز وا عربتم ها ندنو و رولوا بل اطم

 هشرزوا لیاد یجنکیا و ىدا رواک مزال یوحو كمءاست

 ENE دالا هلتروص چوا

 ها د یمیلست یدتنا هه هک اتقو تهاو «لاوت ۱

 مزال یسملبا ملست ینع هنمازنلا نالوا عقا E ییدلبا
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 مزال ینملا لڳا ا عورش هم هتمک رز مکه تن نیک

 . یک یجملک
 تم یر . ردراو کلم یا هدنع كکلام « باوح

 دوصقم یک لام ید دب كلم بولوا دی كل یرکددو لام

 ا تانک یک یندلوا نومسع لات ها تا ۲
 هادو هدنسهدام 1Y كن 4 . رولوا نومضم ید دی

 نومضم كدي ثلم ینی اکوب یسهلتسم لا روجأم اب راعتسم ا

 .رولوا هلا هداعاو در یامض كدب كلم هکردبا تلالد هنفیدلوا

 یدلوا هسفس دوصقم ا كکلم ییا و هک اتقو یدعا

 مازتلا ید ین رکید ندنسملبا مازنلا یسیرب ندرانوب كىهاو

 : هنادهو هیافک زلک مزال یسلنا

 میلست هنیرزوا بهاو لوقو باجا هدهبه «لاوس ۲
 هدافا ياف ضیقلا لق دروم كجا تاخثا یوهولآ

 فک نزال راجا هل
 یسهدافرب چیه كکلم نالوا تباث هلهجو و «باوج

 ۰۱۱۵۲ » هدا كکلام یسهدناف كکلم ارز . زامهلوا

 فرصت و توو یم ودا فرصت ءاشابتفک" ا ووداق

 .هاقک رولوا هدنروص ینیدنلو قح هضق قحآ ها

 نیا تولادمع هه و عربت ید تصو <« لا ۳

 فوقومریغ هنمیلست كئراو یصولاتومدمو ماع ضیقلالبق
 مزال قلوا ماب ضیقلا لق یغد هبه سابق کوب هلثلوا

hs Eada 



  ۱۷ asبس ۱

 نالوا زءحبم نکیا هبه قلعم هتوم تبصو هکابو .رولک
 یوقا ندهقلعم هبه لس هبه بولوا هاسیم هبه <« هبه
 ید كن هاس هه هح وا ماع ضق الب هقاعم هه هلغ) وا

 . ردیللوا هیولوالا قیرطب یسلوا مات ضتقالب
 بولواكياع قرهلوا فاضم هوم دعبام تیصو «باوج

 هلغلوا لئاز لم نالوا هدماصوم هدننافو كنصوم

 یش ییدما عربت هنیرزوا عربتم هدنو یک ینردلوا هدهه

 ن یدشماناف موز تاعا منعرتم یحنو یک مزال مازا
 هم یصوم ثراو هبلع ما ندا ندتصو هسا ثراو

 هیافک و هباده هديا فقوت هنسما ملست یتح هکردلکد كلام

 . قاب هنحرش هدام 6۷۰ .هیانعو

 هتسمالوا یمکح كيهه ضشقلالق

 لئاسم عرفتم

 لئاسم ای ا اوا یمکح كنهمه لا لک

 . ردا عرفت

 E یتساشا ردف وش ا ۶ اس4

 یهروب نم یایشا هسمک لوا نیدا میلست طقف بودیا هبه

 موقم صخش هرکصندکدتیا میلست و عاديا هصخش رپ
 اه دات انی هه مناشالوا بهاوا ندا
 ی ای یا هک واو ماست



 هبهنسل وار هس راند و هصخش وا هتسرابد نهدوکذم ءاشا
 . هحش قاب ههدام ۰٩۹۱۰ » . رر دتا نیمضآ

 هلک بش یسمر و لیاملالف ةتلعوا هتمک رب

 صاوش هدکدتنا عانتما نداطعا ییرش هدلاح ییدتبا صا

 هلاکولا قیرطب كدب بولوا راد هیاطعا ههلا قبرط ىلع

 وو دا ندب رش لام رو ده .هتسمت" وا یمل

 لام موقم كيرش و هلیشرط لیکوت یلغوا نوجا یسملیا
 همصاخاب هللا كيرش لوا موقم نبا هجنلوا رقم یتاکوو
 رولمهدیا یوعدو بلط یمیلسآ وک ر

 هحیلوا رتاد هنساطعا هنهلا قیرط لع روکذم صا هدهسیا

 روک ذم هلتهح ینیدهلو مات هروک ذم هه هلغمالو ضق

 رګ ضەدا یوعدو بلط موفصلاا ینمیلسآ زهر کالا

 هر یداما بابا هبدنهو

 هلکهروتوک بورییآ وشر, نوجما ربقف هسمیکر « هلسم ۳
 ا هل ابد یش لوا هسمک لوا سهل دف یف

 .رجو ردا لالمسا هلفرص هن روما هسرابدو اطعا هرقف

 دوخا بهاو ضقلا لق هحنمکح هدام ۸۶۵۵  هلُسم ء

 . رولوا لطاب هبه هسلوا توف هل بوهوم

 مزاتسمییکوت یخد هبوهوم میلست لکوت هیهبه «هلئسم ه
 لکو هلع ءاتد . هبدنه رداکد ما هه ضتقلالق ارز .رولوا

 ملست لوشاا و باحمالا دعا یک یجدیا باا یهبه ههلاب



 تا

 مدشا لکو هب هبه زکلا و ردراو ییح ید هب وه ولا

 .ردقو یخ کد م دیشماعا لکو a E سا نکل

 ضبقلا سقت

 کیا ضق هکردیلملوا مولعم . یدلنید لماک ضبق اح رش

 CRE وه وه سه لداکضق هک ر دلم اک ض 3 لوا مس نو تنم

 كلم بود وم هک هل وش ۰ ر ولوا لصاح هایضف هدیر وص بسام

 ٤ا مس ,ردهق یهاخ رو ۳ ضد ین راتخان |[ هسا هناخ

 یفاک هدهبه تیماع صقا ضق . یک ضق اعاشم مسقتلا نودبو

 هيه یسضع كلامر نانو تمسق لباق هلعءانب . ردلکد

 كنهر و دم هو مسقلاو زارفالا نوه وه هد هدقدنل وا

 بوده وم هصح یا ایر هس ول بولوا مزالیضجفو ماست ًةهلاصا

 ماست قرلوا هدکلرب هللا هصح بوهومربغ نیرسکلدیا زارفا

 لیصفت هدنحرش هدام ۸9۸ مکهتن . زالوا ماع هبه هلا ضیقو

 ۸٩۳ و ۸۸۲ و ۸۱ یطئارش هلعاوا كف وش . روللوا

 , ردشع وا ناس هدرلهدام

 علا كقد وا هه یساصعا فالامر نامش وا تمسف لداف اما

 ضشق نالوا لسءاح هدننمضضف ینسالک كلاموا یعب هلا ضق

 . یواطحطو ررد رولوا ماع هبه هلا بوهوم



 یمیسقت :ثالماک ضیق

 .ردیقیقح ضف « لوا عون .ردعون کیا ید لماک ضبق

 هدنع ةةبشح ضیقلاو . یک قلا هللا یوهوم لام هل بوهوم
 .ردیمکحضیق فات عون . یواطحط ناکللا كلذ ن للا
 دهه یا هسمیکر الثم هک هلوش یک هیلختلا قب رطب صف

 هاتف رکید لامر ام کنشاشق هداوواو دو ویو شک
 هدهبهسلحم یوهوم لام یعی مدا ضمف هدوا هدیودیا هبه

 . یک كعد مدیا ضق هدلاعییدعا ضیق

 سلع كبوهوم حورشم هجورب هدهیلختلا قیرطب ضق
 تا یلام ر ا هلتهجو . ردمزال یروضح هدهه

 هدف دلو بودا یرح و هه هصخشر هک ندکدتسا

 كنهبه یلاصت هللا هجر فسوب ییا ماما هدکدتیا طیلست هضیق

 هننزاوح ییاعت هللا هحر رفز ماما طقف .ردشلوا لئاق هنیداسف

 . هحرشو ررد ردشلوا بهاد

 هه ۳ مظعا ماما ید هلا ضد یا عو و

 هروکهفسوب ینا ماما اما .ردوب هدنالوا راتخم بولوا ماع هحیح

 . نكل . یواطحطو هقفلا عماج و رردو یورقنا زالوا مام هبه

 ضشق « هملخحم هدهدسافهبه اما بولوا هده هه فالتخا وش

 .-یورفنا ردراو نادا هشدل

AEE Reh و 



 تم ۷۲ ۵ سس

 لاسم عرفتم اک | و هل

 هلاح كج هاس هلآ هل بوهو» یوهوم ام تهاو 6 هات

 .یورقاو ررد ردنرابع ندکمرو تصخر هضق هلبسمروتک

 روک ذمینابشا نانلو هدنوردقودنصر هسمکرب هلههحو

 هدکلر 1 هدیودیا هه هدلاح ادنلو لفقم قودنص

 یضبق كبوهوم هسنیا ضف هلهجولوا ید هل بوهومو ماست

 ینیدلوا :نکم عافتنا هللا بوهوم « ضق اریز .زالوا لصاح
 لدلک هدفودنص مروک ذم ءابشا هک ولاخ تولوا لصاح ةدلاح

 هسیا حوتفع قودنص اما . زالوا لصاح عافتنا هلا نان

 . رولوا لصاح ضشق

 یمکح كضقلاب رارقا

 هل بوهومو ملستو هبهیلاموش بهاو هحناک هضیقلاب رارقا

 هل بوهوم هرکص ندکدتیا رارقا ینکیدتبا لویقو ضبق یخد
 هسا اعدا بهاوینک ودبا بذاک هدنروک ذم رارقاو ینکیدعا ضق

 فاح اقیفوت هنسهدام ۱۵۸۹ هل بوهوم هروک هفسو ینا ماما

 .یورقنا زاملوا فیلح هروک هدو مظعا ماما اما . رونلوا

ieهو هدام ۸۳۸  

 ادهاو مدا هنهو مدالشعایژ اکس یلامون (باحا هدهبهزژ



 دس م( ت و 3

 ارت ناو ردهبه اکس لاموبو مدیا كام اکسو مدروو (مدلیا

 مدشیا لوقو مدلبا بامنا لوبقو  كيلع یلامرب اناج یک را
 نایلوا هله رط حازمو (نالوا لمعتسم هدنسانعم) لوق ا

 حسی هسروالو هن رق ههه هدنظفل تنل ( . ردرلزوس )

 . ردماع ید هتصوو هراحاو حس ارز . زالوا الاو رولوا

  هتسملیوس كنظفل هه یعب ههه ظفر هه دقع هسخوت

 لد رصحنمو صوصح

 ابنا یهقر كيلع كل هکردوش هدعاق هدلئاسم سنجو

 سال ندا راعشا یتعفنم كلع و هه هسااربوس ظل ندیا

 یعالک لمتحم هده سکا یک یفجهلوا تیراع هسردپا ملکت

 ینحهلوا هه هسیا هنهیتب .رولقاب هنت تاسف هسردیا ناسا

 هه . قاب هبهدام ۵ .رولوا دقعنم تراع هسا تراع وللثم

 هه «لوا عو . ردعون چ وا ظافلا نالوا دقعنم هلسودنک *

 مدسا هه اکسینشوش .ردظافلا نالوا عفاو اتو اس هد

 دوخاب مدلبق نوجا كنس دوخاب مدلیا كيلع اناج اکس دوخاب

 كنس یثو دوخاب مدتنا لح اک دوخاب مدتنا اطعا اکسس

 دوخاب مدرک ارت لام نیا دوخاب ارت زیچ نیا دوخاب ردنوجما
 هلسودنک ینات عو اک كعد مدرک وت نا دوخا مدرک و ماب

 تا یو وش أا نالوا دقعنم اف عو ةبانک هه

 ا عو .یک كد مدّتسا یر اکس یراد وڈ دوخاب مدتا

 کس راد وش . ردظافلا نالوا لمتح هتیراع هد مه هبه مه "



 ا تس

 . یک یسعا ماست كرد ردسب> نوجما كنس دوخاب ردایقر
 ههدنه . ردهبهه فسو یا دنع و تراع نفرطلادنع ظفلوت

 ینادالوا ناب لو و باما هددوقع یک نهرو هراحاو حس

 یاس تا کک نتفتلوا ناس تاتا هدارو هال

 . یدشم هتج هلوا مولعم هتیاقع یلدا ترکم

 اطعاو لحم یک یفیدلوا دقعنم هه هلظفل هه هلتهحو

 هباطع لوش قلاب لح . هیاده رولوا دقمنم هبه یخد هلیظفا

 هلحت ردصم لحتلا لاشو هبلوا ضوع هدنآ هکرلرد هبهدهو

 . هاطعا یا الح ءاعا حس هلع

 مدا هه كعد مدسا هج هدا Sy هلتهح و هن

 ید نالوا هدکتمذ هننویدم E هلغلوا لمعتسم هدنسانعم

 .رولوا تا هيه ید لوا هبید مدّبا هج اکس

 مدرک ارت لام نا هناغوا غص هسمکر هلتهجو هت

 رولواشّمیا هبه هسید مدرک وت نا زا دوخاب مدرک وت مانب دوخاب
 . هحرشو ردو هحم و ریحو

 ۳ ات یاس لابوع هف نکید هسک و تقوا

 رولوا همه هيد مرتسا هدوا هسا ملست هدیوید كسلا رتسبا

 .نمانلا بالا ق هبدنه

 هزکیرب یلاموش» اباطخ هموقرپ ناعم هسمیکرب هلتهجوب هنب
 هدسلحوا یسیر ندنراجا هدهسید «نوسلآ نابتسا مدالشغاب

 , دوعسلاوا رولوا دّقعنم هبه هسلا یا

۳ a 



 جوش ۱

 هب وک تفجر هنسهجوز كجوز  هلتیحو هن 6 وآل

  مدتا هه » ( نقاط لا هدیورو هنسنرب رکید ندنابلح دوخاب
 EE هدیور و باولا ضصم دوخاب «ردهنسانعم نقاطلآ

 لا كلةسلا هرزوا كمک هدعاب هدیور و هراب رادقم ر دوخاب

 لمتحم هدقعر هقش یعب ییطق ( کلع نام ین ید

 باا یهبه ید راست ندیا تلالد ژ و قحهلوا

 هسالا اب تابلح ید هحوز هبلع ءاس . قاب ههدام ۱۸ 6 ۰ رد

 هدزوا كمك هدنناب جوز بولوا مام هبه هسنیا ضق یهراب اب

 هدبویلآ كلهسبلا هجوز ینهراپ کیدریو نوجا قلا كلها
 قاب ههدام ۱۱۹۲۰ . هس سهدیا هلخادم جوز هسر و ه راک

 هدیود مدرب و اکس یامو هنحوز هجوز هلتهجو هنيو

 . زولوا هه هسلئا ضقو لوف هدوا

 هظفا هه زکلا هره دقع هکردبا تلالد هرابعوب «یک ۱

 ۰ یدنل وا حاضبا مکه تن . ردلکد رصحه

 سرم هنمسا كملغوا ربغص نالف اوت «هسکر اذک

 هسید مدلیف نوجا لغوا ریغص نالف یعابوش دوخاب مروییدپا

 . هطاولو ردیرقا هلوا هجو راز هلفلوا ددرتم صا هدنون هسید

 ی ال هتلعج لاق مش ارحشوا امرکس رب اصلاوبا ةيدنهاا یف لاق
2 



 2 هیلعو رهطالاوه كلذكف یا ہا هتلعح لاق ناو 4 ههوهف

 یا مسن هسیغا لاق ولو قدصا ۳ درب + ناو ان اشم

 .یواطحط دا[عالا هلعف ةبه نوکیال

 كيلع انا هکرولوا دافتسم ندهراعوب « كيلع انا ۲

 الرا دقعنم هه هلبا رازوس نابلوا لمعتسم هدنسانمم

 تا هبه کب کلام وش E ؟رد هتسمکر :هلتهح و

 غیرد و زا » دوخا « داب ول یادف» هدوا هسرزوا ید

 هدننب هسمک کیا مکهتن . زالوا دقعنم هبه هسید « تسول

 دوخ هصحنم 0 یر, ندرلکرتش» هدبولوا كرتشم هادرب
 .لوالا بابل یف هیدنه زالوا هبه هسید مشاد یازرا وس ار

 E یلام وش هتک کبد هسکوب هلتهجوب هب
 .یورشناویاتسهق زالوا دقعنم هه هسید نوسلوا هدوا هلسعد

 رلهراعو « ندیا تلالد کا اع و و « هدنسانعم» ۳

 هه نامه هلکمربو یشرب هک رکید هسمکر هکردبا تلالد
 ضرالا هذهی فرصت ریغصا| هدلوللاق .زلک مزال یساوا شما
 . سداسلا باللا ىف بدنه هل اكلم ربصت ال امف فرصت ذخاف

 كالذرنکو لعفف هيف فرمصتب الام هتح یف هنبا یلا عفدلجر
 بالل هف لمعي نال هلا عفدناو ةه هاطءانا بالا تام

 هنس نوا SRE PEE e تارشا

EELهقدلوا شمت اكمام کا دم هسا واشمرناب  

 .رورملا لحمانم رولوا كنسودنک هت كشود وا



 ۳شب بک

 قالاا دعا یاوتا ودر ویدا هنسهحوز جود هلنهح و

 هه اکب ین آ هروبم ٌ؛جوز بوبد مدرو یدیا هئوط هنیرهم
 .یدامعلا دوعسلاوا رووا قردصت جوز اع رش هسيد كدا

 هنسهحوزیارهوحم یبدلبا ارتشا كەس ر هلتهحو هنب

 جوز هلغلوا توف هروبنم هجوز هرکص ندکدتیا ملستو عفد

 درو قرهلرا هه هحوزلا هثروو رد مدر و قرهلوا تبراع

 : ردکحوز نیملا عم زوس هدنراکتبا فالتخا ود ردناربم

 هدکدتا نم هنکیدرو تیراع بوی. رو هرزوا قلوا هبه یا

 و یهه جوز ارز . ردیا ذخا یاهو لوا جوز

 بالای بدنه قاب ههدا ۷۷ ۰ زالل کش نیملاعم هسلاژ وس

 . هنلوا تمجارم ید هنحرش هیتآ هدام . عساتلا
 یرباند اب مارد LT هدیدز كنسمکرب اک

 یوماید اب هارد روک ذم همسمک لوا و ءدیولو

 .رولوا ضرق هسشا فرص هدوا هلکعد تبا فرص هکحشاوح

 هسناخ رولوا هبه هسید تیا لکا هدیولوا هطنح طقف

 ال

 ارز . رد هروک هنظفا « باح ا » هرابعو «ردرازوس <

 باحما هرزوا یمیدنلوا حاضبا هدنحرش یسهدام ۱۰۱ كن هلم

 رصحتم هوس هه دقع هسخو . ردص وصح هنالوا هللا زوس

 .ردروک ذم هدهمنا هدام یف> هلوا دقمنمیخد هلبایطاعآ بویلوا
 .ردروک دم هد هدام ۸۱ ید هلس هلوا العف ید لوق مکه تن



 ا هسخ و تولوا هر وک هقطان یهرادع ردرلزو- اذک

 هب هدام «+V .رولوا دقعنه هه ید هلا هدوهعم نراشا دن

 هلاسهدوهعم تراتشا یتایشا ردفوش رسلد 4 هلو یا

 هر و هدیاف هسل وا مدان ۶م RD استو هره هنس هحوز

 زالوا دقعنم هبه هللا یراشا كقطان یعی كابلوا زملد اما
 . یدامعلا دوعاو او هحم

 ضرف ارز :یدلسد ا هدقع هقشل ی هدنروص یطف ۵

 هلوا لمتح هب هبه هد مه ضرق مه کظغلر هلغلوا یلدا ندهبه

 . . رولوا فو رص ٥ هضرف كا نالوعوفو هلا رو دم طول

 لاوز هال یعمال ةروص لاوزلا نمضت هال .ردلفا ضرف ارز

 . یورشا هنهلا فالح لد

 رب ود نجرخ هکمزاول هب هنس رکید همی رب هلتهجو
 هسالا ود نیک اما ردضرق بویلوا هبه هسر و هراب رادقم
 -- هلستهج ینبدلوا حسح ربع یضرف كنهسلا - هسریو

 کر ی یوا طفل ونش ی سال اسم
 ردهه بویلوا رق هسرو هطنح E کد ود تا

 هلبوهومو یدیا ضرف عوفدملام بهاو هدلاحوش . یورفنا

 یل كعفاد ناعلا عم زوس ا فالتخا ود یدیا هه

 ین راک
 ا هلبا فرض هتس فراصم هوز نداق ر لیتو هنب

 فرص هتم ا یزو نم غلبم ید جوز بورو ها

 ینسهراس ٌهئرو هلا یحوز بولوا توف نیداق هرکص ندکدبا



 نت زا

 نیءضت هجوز ییراهصح ندروبنم غلبم هئرو راس هسلیا كرت

 . (۱) یدنفا یلع رارولی هریدتیا
 یرللام مقاطرب هنسهجوز فافزلا لبق جوز هلتهحو هن

 تیراع راثآ جوز هدنراکدتا تقرافم هرکص ندکدتا لاسرا

 ندیا راکنا یبلع زوس هستسیا تعا دادرتسا اعدالا یکودیا

 هدن راکدتسا هل هماقا هدر اکیا و . قاب ههدام ۷۱۱ .ردکحوز

 ۱ یسهنب هبه هسا وا عج یە تیراع هلا هبه هدول رب ینعل

 هراهده رول دم ید ه جوز هدرد مو . روت وا حجر

 كنهحوز هحنموا هه یراهده كحوز هسا شمر و ضوع

 یخد هجوز ندنفحهبلوا ضوء هدصالا یه یخد یضوع

 هلهحوو كنهحوز طف . رولس هديا دادرتسا یضوع یبدر و

 شرت یغلدلوا ضوء هداطعا تفو یوا یدادرسا قح

 هلهح ولوا اما .قاب هنحرشو ههدام ۰۸۷۸۱ .ردهدر دقت یبدسا

 ینکیا هسیاردیا تین یت-اوا ضوع زکلاب هدبوبما خش رصآ
 هنرزوا تب درع هرزوا یدل وا حا ضيا هد رش ةا

 ضوع ندنکعهعا سر هبعرش ماکحا نالوا ند الماعم

 هحوز ینم ه هدام ۸٩۷ هلتهجح تج هلوا لقسم هره تولوا

 : حقن نمهدیا دادرتسا ۳۹

 اقرو اهجوزل عفدت تناك لاق ثرح هقلامام یورقنالا فو (۱)
 اهل سیا هلایع ىلع هقفس وهو رخا *یث ىلا وا ةقغلایلا ةجاحملا دغ "

 3 یواطدیطا ایف هلهمو ییمنا هلع ثالذ جر نا



EERE 

 حاره هسمیک رب ارز . یدلنید نایلوا هلشرط حام ٩
TET 

  EEملست هاردب الوق ید هسمکلوا بود مدتنا هه

 نا هدهبهقف بتک ضعب ینجهلوا راح هه هلو ضقو

 حازلا هجو ىلع هبه باجما اهقفضم الالدتسا ندنو و شعلوا

 اهقا ضعإ ۹ هدهسلا راشماباناس یفح هلوا راح یدهسا وا

  ۱ینح هلوا دقعنم هبه هلا لوقو باحشا نالوعوقو حازلاقیرطب

 هه هسخو بولوا هدهبه تلط خاض هرو دم هو

 هنداقعنا كيهبه احان هللا هلئسمو هلتهج ادعو هدملساو

 دوعسلاواو یوه ردراشما ناس یغیدملوا لح هلالدتسا

 لزه بولوا طرش تیدج یخد هدعس . یواطحطو یرصاا

 ینج هیلوا دقعم ع هلا ٩ .یدیشلدیا ناس هدنح رش هدام
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 چک هدام ۸۸۳۹ جنس

 دقعتم هه هللا لوو باما ی ( یخد هللا یطاعت

 كهل بوهومو یساطعا كبهاو یی یطامتلاب یک ینیدلوا

 (.رولواإ) ماع هد مو (دقعنمز مه ( هه ژ یخد هللا یغ

 یطاعت نالوعوقو هللا هنن رق كجهديا تلالد هکیلم اناحم ینمب

 الوق هدنروصوت .رولوا ماع هدو دقعنم مه هه یځد هللا

 قرف یخد امکح هدنسهرا یطامت هلا لوقو بابا نالوا

 دقعنم زکلاب هبه هلئالوبقو احا الوق هکهالوش .رولوا لصاح



 i و نوت

 هل هتشپا .رویلوا مات همه دقعنم مه هبه هلا یطاعت نکیا
 هدردشو .روسدیا و ی هدام ۸4۱ نوحا هدافا یمکحو

 ه هدام ۸4۱ یدیا هسلد « رولوا ماعو دقعنم » هدارو هل

 . یدبا زالاق تحاح

 چیه نیفرط بولآ هدوا هدبوریو هراپ هریقف هسمیکرب الثم
 رولوا دقعنم هقدص یعب هصوصخ هه هسملیوس یشر

 ۱ یک

 یطاعت هرزوا ینیدنلوا حاضیا یغد هدنحرش هفن | هدام

 هو هت رد تح دا تلالد هکیلع هه داقعنا هلبا

 ۰ ردط و رشم

 هدلام وا یلعوا هدیور و لامر, هنلغ وا ها هلنهح و

 هسمک لوا هکرکم . ردکنهسمنک لوا هنب لاو هشا فرصت

 ليدو ةت رو كما تلالد هنکیدتسا كيلع هنلغوا لابا

 . هللو

 هتک ر هرزوا یییدنل وا و هدنح رش هفت [ هدام ام

 دنا تدم ر هدوا کید تبا فرصت هدضرا كلموش هلغوا
 هسمیکر, مکه ت . زالوا كلام اک | موق ص نبا هسنیا فرصت

 كشود لوا هسربتا یلغوا هدنکشود نالو یک

 هدیا كلع هنلغوا یا هک لوا هکرکم . راو وا
 , هل دنه



 — £ تس

Deno a 
  ۰ ۳یک هدام

 رکید 6و لاسرا) ندفرطرب هدهبدهو (هدهقدصو هدهبه)

 (عاق هنماقم) ضبقلا عم (لوبقو باجا اظفا ضبق ) ندبناج
 هک (.رولوا) مام هدمهو دقعنم مه هه یخد هلکنوت هیلعءانبو
 هرروا ییادلوا حرت هد هدام ۱ 9 « ضف وش

 .رولوا د.فم یتکلم یعب ماع هه هلغلوا رک كو ی

 یهدنو هکروسلوا ناب یداقنا كنهبه هلبا یطامت هدانا هداموت
 ردنرابعندضق ندنباح هلبوهومو اطعا ندنفرط هاو یطاعت

 . ردنکد هتسانعم نناطانم اطعا هسخوت

 سلجم ندنفجهلوا هدسلج رکید ضبقو هدسلحمرب « لاسرا
 هدامو هلتهج یحهدیا قارتفا ندطاعت نالوعوفو هددحاو

 هه نالوا هلهح و هدامو ی . زالوا هلردتسم ها هفنا ءدام

 کردو د قرف ندهفلاس هدام هدهسیا دقعنم هلا یطاعت ید
 اما بولوا هدنقح یطاعت ک هددنحاو سلح هروک ذم هدام

 هدلاحوش .روبلوا هدسلحم رکیدضیقو هدسلګرب لاسرا هدهداموب

 ملست هد دجاو سلع «لوا عو . ردعوت يا يطامت هدهه

 .ردضبق هدسلحمرکیدو لارا هدسلحمرب «ینا عون .ردشبقو

 یضش كهل بوهومو یمنلست كلوسر هدلاسرا وش ردقه یه

 هک ردوش یدس كنسماسدضیقو هدوهلحم . هدهسلا هدسلر هنن

 هب دهو هه ضقلا لو هرزوا یدلوا دافتسم ندهدام ۷



KESتا  

 هده ر ا 8 همدرد ی . زالوا ما هفدص و

 هعوقسم هبده هوا ترف ةا لوص وا
 هسمک لوا یک ینجهلق هرزوا قلوا کلم كنهسمیک لوا
 ۰۸2۵۱ ۰ نمهل رز و مهم زا هب ده لوا ترا هدقدلوا توف

 ۱ . ىواتفلا عوج قاب هن هدام

 گل هدام ۱ ح

 کک ( هدعیب ل بوهوم (ضق هد هقدصو هیدهو (هبهآ)
 باجحما ندفرط رب هدعیب ین ( . ردیک إل باجا ( لوق إل
 عسب هدقدنل وا لوبق باجا لوا ندفرطرکید هرکص ندنعوقو

 ید هدهفدصو هدهو هه یک یداوآ ماع هدهو دقعنم مه

 نر اوت ى ۸ توهوم هتنوروا یا اطقل تهاو

 ضق ینوهوم هدیه سلج نیزسکعد مدتی باما الثم ین
 تابان ورم ار و نواقآ نام مدنهو قم ره ایه یا
 ه هقفد و یدعا . ررد ردلبلد ههه لوق یه هد هه سلح

 نوحماتراشا هنغیدل وا ماع هدرش دقعام مه هه هل اض قوش یا

 هدعر هللا هيي شت هع بویملتید ردلوف ضف هد هه هده ۶

 كلهه هلا ضبق یځد هش هجو . رد شملند ود لو

 : زلک مزال یعلوا وللثم هب هعشم E هه زایی

 هدنساربغ كلهه سلم اض ضق باحمالا دعب هده هبلعءان

 كياحما سلح هدمب هکوبلاح بولوا راج هسلوا عقاو ید



 رم و اوت

 لا وس وند زالوا حیبح عس هلیسوا عقاو لوبق هدنجراخ

 . زالوا دراو

 وا ی د صف داخ یب کج كن ودام وب
 او یخد ا بویلوا صوصخم هلو بالا
 رودیا ریوصت نا یلوق تاما هدنلاثم رک كلا ی١ ردشیه

 از اه اب هوس I دف د دسر لات هوهتشا

 هوس همی له و هام .EE زاملشو ۱ "
 قهدعیب ضبق وش هسا ضق هدوا بودیا ماست هراب قرق

 كنسهحاب هحنحوم هدام ۰ منکر یک ینجهلوا یکلوق

 هدب وديا لاسرا هنسوشموف هل دب یمداخ یش قامطر ندنل وصع

 .رولوا یک لوق ی؛دعب ید ضف و هسا شف هدوا

 ( مدتیا هبه اکس یلام وش الثم یناجحما كيهاو هیلعءانب زز
 دو ها ر2 لتر کا روا یتمد ل مابا ا

 ( هستیا ضبق یلام لوا هدیه سلجم نیزسکعد مدلیا باچا
 هدهو دقعنم مه ( هبه ) هلکنو قرهلوا لوبق العف ضق وش
 ققحت ضق اریز ( . رولوا ز كلام اک | هلبومومو ( ماع)
 نوکیف ةلالدلاب نوک, خرصااب نوکی ک لوبقلانال .یلیز یدلیا
 ,راتم در الوق هدخا

 ردولرد يا هه لوق

 ی دنا وا کد هدهدام A4 هه لوق هکرولشالک | ندنوب



 :رولوا هلا لف ید اتم ا لوق اسم روا
 ةالوق لوق هلن وش .نداوقا ندارم رو ف

 .رولوامات هدمهو دقعنم مه هلبالءفلوق نکیا ماتربغو دقهنمهبه

 هه 2 یلام وش هتعاج ر هسمک ر ناف 5

 اا af یسار ندنرلجحما هدهد نوا ناسا مدا

 العف هلهجو هدام و یغق وش كهل بوهوم بولوا كلام اک |

 .رحم رولوا لوبق
 .؟ردن«یزارتحا یریعت «هبشاض و هدهه سلخ هدلاثهوب

 .روالوا تردایم هتناس كفالتخا یهدیاماواو هننالصفت كنوش

 نوجا بوهوم شبق هرکصندکدتیا باجتا یهبه بهاو یدعا
 ه وهوه ضد هحارص كهاو «لوا لاعحا .ردراو لامحا چ وا

 «یلواتروص بونأو تروع ییا هدردقو .ردیسهریو نذا

 .ردیسمایا لوق الوف هدباشا سلم یهاو باجا «هلبوهوم

 هکج هلهلبدیا ضبق یخد هدسلح رکید بوهوم لام هدلاح وب
 باحا « هلبوهوم « هات تروص . ردروک دم هدفدام ٤

 هدنروصو .ردیسعا توکس بويا لوبق هدیاجما سل یهاو

 هلبوهوم هدکدید لآ مدتیا هبه اکس یلام وش بهاو الثم یخی
 هدنروصییدتنا ضق هدساحم لوا نیرنکعد مدتا لومق الوق

 هدسلم لوا هلبوهوم طقف . ردقو همش هنغحهلوا ماع هه

 ضبق هدسلحم رکید هسا ید ضیق یک ییدعد مدتیا لوق
 هباهقف ضب بولوا عقاو اهقف فالتخا هدنو ؛ یمرولیبهدیا

 NOIR دم یر دیو رمز شم هک



 هدهدام ۸4 هلنهح گرو نوا هضصق هحارص هاو 5

 هک و و یت كضق هدسلح 5 هرزوا ینبدل را ح رصم

 نانو ندحبخرت بارا لحا هک رولک مزال یتیماع كنه

 هبا و هد عاق یاواتف ردشهلیا حیجرآ یو E ناخ ضاق

 سلاح » هدهلحم هدلاح وش . یرصلا دوعسلا واو ما اد,« و

 هضق ةحار ص هدنلاثم كيلحم هکردوشیبس كنسملنيد «هدەب»

 هل هجو یسهبنا هرقف كنددام ARI ٤ روت ذم ا

 .ردطرش یسلدیا ضب هد؛مه ساج

 كعوس » نکدا طرش سلجم داحا هدلوبتو باجما هدف

 هدهمه هروک هلوق و « تیا هنسسان لصف كلوا باب

 لولا ىلا جات كلم هاف . رولوا شالوا طرش

 ابا رخ BE یداتا ناسا ق a ی ق
 ك.هاو زکلا هه نر هک درسا شما هدر دقلا حیف

 دودعم ندنکر اناصحتسا لوبق اما بولوا تراب ندا

 یدما یا هدهسا دودعم لو سابق رد سه ردلکد

 هدنح رشهدام ۸۳۷ طقف .رولواشعلو ی هناسحتسا «لوقو

 هنکودیا ینکر كنهبه ید لوبق هل هرزوا ینیدنلوا حاضیا

 رس ناو قو هر هتک داران لوق ناو ات

 رنک رک هتلوا لو
 هدنهاقم هبه لوبق روک ذم ضمت هروک هباهقف ضد رکید

 سل هرزوا ینیدلوا روکذم یتد هدهدام ۱۸۷ و هتفیدتلوب



 بک ی

 3 1 رظن هشدل وا دقه هلا دقع سلع ل وت ىعل ریثعم دفع

 هکردقفاوم هساق لوق و . زالوا دقعنم هبه هللا ضق هدسلحم

 ترابع ندلوبت هدمه باسجحا مه ینکر كلهه هروک هسابق

 ساح كلربتو باجمل ا هکوبااح .رداکدنکر باجشا درج بواوا
 كالوبآو باجحا هبهنکر هل .حف رواک مزال یسلوا هددحاو

 لوټ نااش هحهلحم هدهلئسم و هلتهح ییدشا راءتعا یعوم

 ؟یعرواک مزال كملسد ردو لوق

 بویمریو نذا ةحارص هبوهوم ضبث بهاو «ینا لامحا
 ییحهنل وا ناس هدهدام ۵ ی كلو .ردنسماب اپ توک

 بولوا حر هسردیاضبت هدسلم وا هل بوهوم هکر دوش هرزوا

 ,زالوا حب هسرابا ضی هدسلح رکید اما

 ی یهل بوهوم ندیوهوم ضب كيهاو « ثلاث لاعحا
 .رونل وا ناس هدهدام ۳ یمکح كنو کردسما

 کا هدام ۲ بس

 هدیوهوم ضق نالوا مات هبه هلسودنک یی (مدضق)
 ( . ردمزال ز یسعلو ( ىذا ةلالد دوخاب ةحارص كمهاو إل
 ربتعم ضبق نالوا عقاو نیزمقملو ىذا كساو هدنروص و

 هلهحو و هلغلوا فرصت هدهاو تام « ضق ارز . ردلکد

 حس ضشف نزسقعو نذا ةلالد اب هحارص ندنفرط بهاو

 باحال ادعا زا هک دلدیا ضق بوهوم کنوح رای وا



esیا  

 . قا ههدام )٩« .هاده ردا کلم كهاو یخد لوشلاو

 . رونلوا ناس هدههنآ دام نذا هضق ةلالد و ةحارص

 ماع هه هلا ضد نزمدقعلوب یا هلهح و و ك.هاو ا و

 نیزمسقملو نذا روک ذم هجور/ هل بوهوم یک یفجهی اوا
 هدردقشو . رولوا نماض ه ساوا فات هدندب هدیودیا ضد

Eهدندب  dهلم ول ه اخر ٠ Eول نس  

 مدتا ضق هلکمر و نذا یځد هضف كردبا قدصت اک یهناخ

 هدکدتا یوعد ود كاللا ضو ا 2 ا اعدا ود

 هل اخو اک وا اما , قاب هب هدام ۷۹ در زوس

 زن اح هدینهکح هداف “AS هلکم ر و هفدص اکب ن کا هد ه دی

 مدا یدبا هدلا 2 هدقدصآ تقو ۳ اعدا ود یدل وا

 :ردك مك لوا روس هدک انسا یوءدود كدلبا صف ن زسل وا

Bieتگ هدام ۳  

 یناحما كبهاو یی ( . ردنذا هضم ةلالد ىناحا كيهاو إل

ESهل بوهوم هلبنذا نالوا ةلالد هلهج ووب  
 .رولوا كلام اک | هدکدتا ضو ییوهوم

 نالوا ساق بولوا اجا ضف تګ هلسذا ةلالد

 ضد ارز را مدع كصف هثدلوا ی 2 رص ندا كهاو

 هح:کح هدام 4٩ هلغلوا فرصت هدربغ كلم نذا الب روک ذم

 کلم كبهاو ضبقلا لق کنوج . ردزاوج مدع نالوا سابق



 ی

 نالو ینکح كلهه هکردوش ناسحتسا و هانع ردشا

 هدهده هتهخ ییدسا فقو ه ضف کالم توت ههل بوهوم

 عل غيب لوبق باجمالا دعب هلغلوا یک لوبق ی هدعیب « ضو

 هدهبهیکینیدلوا طرش یحرص نذا كعباب نوحا باحما لوق

 ناو داد طرق یه رم ندا كهاو ی نوا و
 ناك اذاو هلبوهومال كللا تاما ةبهلا دقعنم بهاولا دوصقم

 ناکف هدوصقلالصح ضقلا ىلع اطلت هنم باحمالانوکف ثالذک

 . هیادهو هبانعو حتف ةلالد اذا

 تباض3یلاموا یسعد مدا هه کن یلاموش تهاو الثم

 ههل بوهوم تهاو باحالا دعا هلتهح یح هدبا تل الد کد

 4هسر و دا ضد یا هلبوهوم هل هسعد تا ضف هحارص

 . باده رولوا ماع هه

 ا

 یاد وا ناس هدهدام ۸۱۳ یسلوا نذا ةلالد كباحا طقف

 بولوا هدرب دشت يدعا یہ ندضف باحمالادم بهاو ہرزوا

 لمعتال ةلالدلا نال . زالوا نذا هدنروص یدتسا یہ هسخو
 ندنموش هلع ءان .قاب هب هدام ۳۸ . هب ده م رصلا لب اقم یف

 قارتفالا دعب هده هدهه سلعه یوهوم لام هلبوهوم 2

 و نمدی
 ( رضاح هدهسه شخ رکا بوهوم یذا ةحارص اماژ
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 لآ ) ءرکص ندکدید ( مدنبا هبه اک یلاموب هسیا دوجومو
 لام نالف هسیاسلحمانع .تئاف ا بوهوم لام ( رک او كعد

Eندکدید ( مدتنا هدهبه  AESصا یک تمد لا راو)  

 ناذپ وهم ضو بهاو یت كف یعد هلکد و ( ۰ ردح رض

 هدریدقت کیدی ایہ خررصلا نذالا دعب یی عنم یا بوهوم
 نذا هسردبا یہ ندضق ضقلا لقو نذالا دعب اما بولوا

 قترا هل بوهوم هخنمکح هدام ۸٩۳ و .زاناق یمکح كهاس

 . نمهدیا ضبف ینوهوم لام

 ردراو تر وص چوا هدضبقلاب ندا

 وا تروص بولو تروص چوا هدنو « هصالخ.

 .ردبسما اطعا نذا هحارص هضبق ىع صا هل صفق كبهاو

 تروص .روش واناس هدنسا وا هرقف كەتا هد یخ كن و

 هفنآ دام یمکح كنو .ردیسعا یہ ندضق كيهاو « هست

 كهاو «هثلاا تروص .یدنلوا ناس هدنح رش هدام 6 ل

 ةرقف كنهبنآ هدام یخدیمکح كنو هسا توکس ندضق
 ملحلا درع ردشعل وا ناس هدنسهمناف

 گل هدام ٤ جح

 نی آ كهل بوهوم هدکدرب و ندا هضف حا رص «بهاوژ

 ( قارتفالا دعب كرکو هدهبه سلح كرك ییودوم لام ین
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 ( ۰ ردحیخیضبق ) هرکص ندقدلغاط ندبه سلجم نیفرطیغب
 لام هل بوهوم اناسحتساو اساقو ماع هه هل.ضف وش یعل

 قلطم یا هلیضبف كبهاو ارز . رولوا كلام هبوهوم
 لج بول وا اشا هرزوا قالطا ءان ه هدام ٤٩ ندنشدل وا

 تسشف هجو لک نه تبا اصن تباثلانال .زملبا دش هللا هراس اب

 ندةفلأ هدام ىلاثم كنءرتف وب . حتف سلحما دعبو سلحما ىف
 نوجا حسیضو فی نه هدهسبا شم اعل وا و هدهل هلغل وا هاط

 کس لاموش تهاو هک هوش .رونلوا دارا لامر ی آ هجورپ
 مدیا لوق ید هل بوهوم هسرزوا یسعد لآ مدتا هه

 اردا یی داخ لوا یافا نرخ وب تو قد

 اب سشاوف را سا شم ی
 .قاههدام ۱۳ .هسبلا شماعا یہ ندضق

 كناخضاق هرزوایلدنلوا رک د هدنحرش هدام ۸4۱ اذک
 مدتا هه E یلام ی هدلح نالف بهاو هروک هنحیجرت

 همد مدتسا لوف هدهبه ساع هل بوهوم هسل وا نو لا راو

 . يلطادبع رولوا مام هبه هسرویدیا ضیق یا هدیودنک هل
 ( بودیا دیش هللا هه سلع ىذا هضق ةلالد اما إل

 نیع رکا بوهوم هدکدلدیا ضبق هدروک ذم سلج هیلعءانب
 هدهسیا رولوا نتعم «اساق الو اناتحتسا یضقوش هسا

 ( ریتعم ز اتسایق هد هل اناسحتسا هن ( یخف قارتفالا دم زا

 هد ( . زالوا ز كلام هبوهوم لام هلبوهوم هلا ضق وشو

 باخما اریز .ردیا فقوت هح رصنذا ضبق تګ قارتفالا دعب
٤ 
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 یتسملسد رکا نمضت ندا هضف یوا یلدا دع طبلست هده

 « لوبق بواوا ییالوط ندنسهوا قالا هباجما لوق ضق

 ردیا دیق هلهجولوا هدوب یک یکیدتیا دیقت هلباجما سلجم
 . یواطحط و ینع

 ضټق (مدیوید مدتیا هبه اکس یلام وش ) بهاو (الثم )
 نم هدسلحم لوا یا ید 4 بوهوم ) هیاشاغد تا

 ( رووا ) مام هبهو ( حیح هسرویدپا
 هکروینلوا تراشا هلیسملنید «لا یلام وش» هدلاثم و

 لام یتساع كن هبه هل صو نالودعوفو هدهده سلاح هلسدا لد

 ینیدلوا نيد بوهوم اما بولوا هدریدق ینیدلوا نیع بوهوم
 هلتهج یحهسهلدیا ضق هخدلوا نذا هضدق ةحارص هدنروص

 کهن . زالوا مام هبه هن هلیب هسنلوا ضق هدسلحم لوا

 کوش یعد هرم ۾ هحارص ود لآ راو » هدەدام ۸

 وش DI فک ر مياحادبع روش وا تراشا

 روک ذم هدوا بود مدتسا هه 6 :TE نداد نيغ

 کوا هسا | بو وا ن هدنروضح كهاو ندیادغب

 اکس اک ی ندیادش نيغ وش اما بوس هلوا كلام < ۲

 بو وا هک نکن ندنش و دم هدوا هدبود چا وا مدنا هه

 نم زوح اف یاثلا بالا بدنه رولوا كالام 6 هتسلآ

 . قاب هنحرش هدام ۱۵۸ زوح الامو ههلا

 یسه رتف و كيهدام وش هکر ولشواک | نده أ تال صمت
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 . رووا دیش هلا هدام ۸۸ رک ذلا فلاس هدهسزا قلطم
 ( حب ها ضق هرکصندقدلرآ ندهبه ساخ اما )ل

 هسا ضش اصل دا یتح . هدنه ( . زالوا إل مام ههو

 . رولوا بصاف

 هدیوید مدتا هه اکسییامیهدلحم نالف# بهاو (كلذک )

 یسعا ضیق ی هدیودک كل بوهوم هلوا شماعد لا راو
 تبهاو ندنغج هلوا بصاق هسسا ضف ىح « . زالوا حد

 .رولهدیا باط یلدب هدنریدقت ینلتو دادرتسا
e RAS i 

 (هرخآ ) ۲ ( ضبقلالبق ) ۱ ( ندعیا ییم یرتشم ))
 صا هللا ضف ههل بوهومو ( هنه ) ۳ هنسهقشي ندعباب یا

 هه | ءدام 4 بوهوم هتترزوا صاو هه وشو ( .رولسهدیا ژ

 . یوم رولوا مام هبه هدکدتبا ضب یببم رو دم هلیج و

 .نوسوا زاقع لکو نوسلوا لوقنم كد توهوه لام

 هد هدام ۲۵۳ ینیدلوا رتاج یعسب هرخا كلوقنم عیب
 هحو .ردیا قارتفا هه هلا حس هدص وصخ وش هلغاوا حرصه

 سه هرزوا یندنا وا و د هدنحرش هدام ۳ هک ردوش قرف

 ضارقاو قدصت و هراعاو هىه» هلوا هلا ضق یتیماع هکفرصآ

 فرصتلبا روک ذم فرصت هدلوقم عیبم یرتشم « یکن ھر و
 بولوا بلا ندقرط یرتشم هدصف « رخا و حيك هشا

 ضقلادع هدنروص و و ضبق نوحیسص رخآ لوا



 س

 یتهه و كن رتشم نکل . روالوا راشعا شلدیا هه «الثمد

 طقاس سدح قحنالوا تباث هلهج و هدام ۲۷۸ نوجا عیاب هلبا

 ,یدشعل وا لیصفت هدنح رش هدام ۲۵۳ هاتسم و مله . زالوا

 دوةلا حاضرا

 كنههضیقل ادع بویلوا یزارتحا دیقو «ءضقلالق ۱
 ۱ . ردتل والا قیرطب یزاوح

 ندعباب یی یرتشم ارز .ردیزارتحا دف وب < ما ۲

 هبهوش هسا لوف هدوا هدیودناهبه هعیاب نعل ک | ندا ص

 . قاب ههدام «۳» . رولرا یراح هلاقا مکح قرهلوا عيب "هلاقا

 رجا ضبقلا لبق ندر اتسم یراحا لدب نالوا نیع مکه تن

OR Aمکح هستیا لوبق یخد  

 . رولوا شلدیا هلاقا راحا دقع یخد هلکنو یعل . ردهلو

 ۰1۱ . رولوا زا ندهلاقا هه هدنروص يا وش هتشيا

 . قاب ههدام

 نم هدزوا ینیدنلوا نایب یخد افنآ هرابع و « هبه ۳

 هلوا هلا ضق یتماع هکفرصت ره بولوا یزارتحا هجو

 یرارنحا رحل هحو نمو . ردنک ,هبه ید مکح گیل

 . ردلکد راج یب هرخا ضبقلالق كالوقنم عبیم بولوا

 . قاب ههدام « ۳۰

 هک هدام ۸٩ و
 : ر ولوا عاق هنماقم یرکید یر EEN سناحم نیضش



 ما

 نکل .رولوا اق هنماقم فضا یوقا هدکدشیا رباغت اما
 هام كاندا هداوقا ارز . زالوا مق هنماقم یوقا فضا

 ندشدلوا نالواهداونا هداندا هدهسیاراو یخد هداز رار

 . یواطحط و ییایز نه هنماقم یوقا یدا

 اب هطقل اب هراحا اب هعددو ( كنهسمک رب هلتهح ون

 هللا بصغ دوخاب دساف مس دوخاب تناما هلتروص رب رکید
 یحاص لاک نانلو هدد ). قرهلوا نومضم یک ضوبقم

CSETلو  TST 
 باا مدتا لوق كهل بوهومژ هل هسلوا دوجومو

 تمام 6 بولوا ماعا و دقعلم جهه هلیسعد مدیا

 بوهوم تناح (و ماست ژ ند.هاو فرط ی اددم) هه

 رادتقا هضق لومقلاو باخالاذس دوخاب ( هشق ) ندهل
 6 . ردلکد جانم » هنروه كتفو ردق قحهلوا لصاح

 هاا هبهوف هبراعوا صخ دب ق هدو "یثلا ناک ادا

 نامض ضیق اسيل نیضبقل الك نال ضیق دیدج ىلا جاتحال
 ك وهوم لام كهل بوهوم هوش نران .هانعنسناحتم اراک

 قحهلوا لصاح رادتفا هضف هداروا هدیوراو هلع ییدنلو

 ىح ىا رولوا ماع نزسقملاق تحاح هنروم كتفو

 هس وا فات لوا ندضف دی دحش بوهوم لام هدندب هلبوهوم

 توهوم لای هبل ءا تولوا تبلت قرلوا لام ته تره
 ها وا فلت هدد هلبوهوم لوا ندضف دی دم هد ولوا رم راب
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CIEEامیغس دوعسلاوا رولوا داع ههل بوه وم یفراص» . 

 یغیق كس راع و هعیدو هکیداشالک ۱ ندهفلاس تالبصفآ

 یهدهده نالو نود ندنآ ید ضق نالوا هللا دساف عسو

 ارشضق ضقکهدتیراعو هعیدو نکل .رولوا اق هنماقم ضیق

 بوس الف فیعض ةنامالا ضق نال . هیاده زالوا اق هنماقم

 . هبانع ناضلا ضم نع

 دوقلا حاضرا

 ندنسهلوا رکذ قرهلوا قلطم یظفل لام هداج «لام ۱

 . رولوا لماش هراقع و لوقنم و نومضم و تناما الا هحور

 ..قاب هم هدام ۰

 هحارص هدنو هکروشلوا تراشا هکنو «مدّسا لوق ۲

 لوف ارز . 5 ساتم ه هدام ۱ بولوا طرش لود

 كهأ بوهوم ندنشیدلوا تحاح ید هضبق هسلوا مزال

 راح در روک مزال یسلوا كلام اک | نیزسقلوا یءاضر
 هسمک ر چیه هلهج وینادنلوا رکذ هدنح رش هدام ٧٨۷ هکوبلاح

 تب تام اس 6 دوا لوقو یسانفر
 موت نم هف ال ءاضر رغب هلبوهومل كللاعق نا زوجمالو
 . یدیا انثتسم ندهدعاق و ثاربم زکلا .یواطحط ررضلا

 ضبق اذا حصر هناف هضبش هصاو هدي یف نکی ل اذا ام فال

 الوق كلذ ناك ضقلا ىلع مدقا اذا هال لوسقلا طرتشب الو

 ها ۴ نی > ۱ وا و هام یو کمد ناف ےک مه
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 .قاب هب هدام ۸:۱ کامف تاللا عوقو هم اضرو

 جوا ضق هکردوش یلیصفت كنوب .ردلکد جاتحم هضق ۳

 . ردهلثع وا ضوقلا همش نومضم ضد «لوا مش هردم سو

 یف كضصاف یهدیوصخم لام ارز .یکضق یهدیوصتم لام

 کک ا تاعا یمن ردوا ییدنوا کک ۱

 اا لام شوقم قرار ر قرن وب یه
 ۰۳۷۱ و ۲۹۸۵ .ردهلوب مکح ید هدلام ضوبقم هللا دساف

 یحاص « لام نالوا ضوبقم هلهجو وب یدعبا ۰ قاب هراهدام
 یننی قفتم راضبق هدکدلدیا عس هلا خب عیب هشلاف ندنفرط
 ضبق بویلوا جایتحا هضیقدیدحم ندنغیدلوا نومضم هدیسکیا

 روک ذ یک ینجهلوا اق هنماقم ضق نالک مزال هدعیب قیاس
 ینهبه درح هلبوهوم هدکدلدیاهبه هضباق ندنفرط یحاص «لام

 وب و مانع هزخآ یی تواوا تاب کا هل فا لوک
 رولوا یرب ندنامض هلیسملیا لوق ییهبه درج هلبوهوم و
 ۱ . دوعسلاوا

Eهرزوا یمدلوا و که هدهدام ۳۹۹ داق عس <  

 ینا عیاب هلتهج یجهدیا هدافا كلم هبیرتشم ضبقلادنع
 هب یرتشم نکیا يلم كنرتشم ینعب .ردیا هه لصن هب یرتشم

 ؟ ردە یسانعم كکلع هه

 یدساف عیب یرتشمو عباب الوا :ردهلغجو چوا «باوج
 ضباق ین آ عیاب هرکصادکدشیا لاقتنا هعیاب كل« كردیا خسف



 ا نر

 یتسارتشهادساف یرتشمام 9 .ردکعد یدتاهبه هب یرتشمنانل و

 هلذلوا شمالوا كلام هبلع ءانبو شا ضرق عيابلا ما الب

 اذه نا هف . حیف ردشعا هره هیرتشم یضونقم لوا غیاب

 خف یدساف مس ءاضتقا هبه سف الا .بصغلاب ضوبقلا وه
 روم عیابلا نذابو عرب ادساف ین .حتف ردلکد دعا قمنلق

 هه وش هح ربا هه هب ی رشم یآ عیاب هرکصن دکد تا ضد نا

 .رولواكلام ةه هع. یرتشم قرهلوا خسفنم دساف حس هلیس

 همستو هد وصغم ینا ضد هام عو وا وش هصالخ

 هللا داف عیب و هدضوبقم هلشرط ارش موس قرهنلوا نم

 نالک مزال هده ھه یعب ندقحال ضق قیاس ضق یهدعس

 هبافک رولوا عاق هنماقم یلدا هلغلوا یوقا و العا ندضمق

 .دوعساا وا و

 نهلب نومضم عیبم . ردهریفب نومضم شف یا مىق

 ۷2۱ هللا هدام ۰۲۹۳۰ .یک ضق یهدندلاب نومضم نهرو

 . قاب هب هقحال ۹ هدام

 هدنفجهیلوا بولوا اق هنماقم هبهضیق ضق یا مق وب

 و نفر هه و ناهسخ ا هزکیدنکی هتهیهقف بو

 هک هلوش . زردبا هلاوح مرادتقا باحکا یحیجرت كود لق

 مزال هدهه ید ضف تا مق وش هدننس و هب دنه و یاتسهق

 هیافک هکویلاح .ردشملوا رکذ یفجهلوا اق هنماقم ضبق نالک

 نالک مزال هده به ضیق یا مق وش هدایتجو هقفاا یهاوجو



 حس

 دا ۱

 کودیا مزال دیدج ضبق هکلب و ینجةیلوا مئاق هنماقم ضیق

 هذ ف تاک ناو نالا نال . ه.>حم لو ردشهلوا ناس

 دوج و عم هنم هئاربلا حصآ ال نامضلا اذه نا الا هنومضم

 دجو ۸ كلذك ناك اداو ةئارب ةبهلا نكت ف هلةجوملا ضیقلا

 .یواطحط ضبق دیدج نءدب نکی ۵ هبهااب قحتسلا ضبقلا

 همضوم ینیدنلو كبوهوء لام كه بوهو» «دیدج ضو
 ردنرابع ندنروم كتقو رب رولوا نکع ضیق هدنآ قرهراو
 وات هانعو هّمفلا یهاوج

 ی هدنسهررخاهرقف كنهدام ۲۷۰ یراظن كنو 0 هتن

 كروحامو كتراعو ثكبهعیدو . ردتناما ضق «ثاات مسق

 هدرلهدام ۰ ۸۱۳ و ۷۷۷ »ارز . یا شف كم وهوم لام و

 باحاینامض ضد یهدن راعو هعل د لب هرزوا ییدنل وا رکذ

 کءدبوهوم هلهجو ینیدلوا روطسم هدهدام ۸۷۱ یک یکجهیملا
 . ردتناما ضف یسهلج ندنکح ها باا ا ضف

 .ییلبز رولواعاق هنماقم ضق ی هدهبه ید كلا مسقوب ه٤ ءا

 نوجا عدوم یدی عضو كعدوتسم هدهعدو « لا وس

 نوا عدومو یاب كعدوم هدظفح و هددب عدوتسم بولوا

 قرهیل وا مق هنماقم ضق نالک مزال هدههضقو هلفلوا لماع

 .رولک مزال قلوا یک شادیا هبه نکیا هدبهاو دی بوهوم
 كعدوتسه هے دلوا مه نوجا عدوم عدوتسم «باوج

 ۳ عدوتسم هبهلا دعا هدهسیا هدنماقم ید كعدوم یدب



 نت اب

 یدب عضو هنیرزوا هعیدو ةقبةح بولوا لماعربغ نوجا عدوم
 .یلیز رولواضداق عدوتسم هل رابتعاو ندنفیدلوا دوجحومیخد

 قحتسه نه ناشر هدنلاید كن هعیدو

 عوجر قح هدنغل دقج

 ندقدنل وا هه هعدوتسم ین هددلایذ ررحم هجور «هعبدو

 قحتسم هدگددتا روهط قحتسم ی فلتلا دعب هدد ۳

 .ررردتبا نیمضآ هبهاو هسرلبدو ههل بوهوم هسرابد . ردربخم

 رظل ها رر دتا نامضت ههل توهومو . قاب هب هدام «۰»

 هعدوم بهاو «قحتسو باالادءب هل بوهوم . روللوا

 هسیا شملیا ضیقدیدجت مدام لوا مدقم نیدمریتبا نیمضت
 0۸۱» ۰ مهدی عوجحر هلیش ینادلوا نماض ههاو هل بوهوم

 شماملبا دی دج -ینصق اما . هنلوا تعحا ص یخد هنحرش هدام

 قرف .ردیا عوجر ههاو هلش مدل وا نماض هل بوه وم هسا |

 هللا هبه هعیدو دقع هک دعا ض#ش دیدح هل بوهوم هکردوش

 ینادنل واحاضبا هدنحرش هدام «۵۸» هدلاحوش بولوا ض قتنم

 رولوا شلوا رورف عقاو هددقع رب داع هعفاد ییف هرزوا

 ۱ . ۱۳ لصف هرخذ

 فلت لام وا و ندکدتا هه هلفط یلام ر با مکه تن

 با هر دتا نیمضت هبا قرهقح قحتسم 2 ندفدل وا

 هدکدردتا نم هلفط غولبل ادم هدهسلا نەدا عوجر هلفط

 شملپا ديد ینضبق هدلام روک ذم غولبلا دعب لفط . رولبقاب



 تا۵

 دید ینضبق غولبلا دم اما . نصهدیا تعجارم هبا هيا

 ةه یف سداسلا بالا یف هیدنه ردا تعجاص هسبا شماملتا

 . قاب هنح رش هدام ۵۸ ۰ ریغصلا

 هک هدام . ۷ عن

 طرش لو هدارا یودم ندشد اب هه هلودم ید

 یسهنه هودم كند ارز ,رولوا دودم هدر. نکل ۰ ردلکد
 تولوا طاقما رخا هحو نمو كيلع هح و نم یسارا كند و

 قعلو كيلع یک ینیدلوا حسح لوبق الب هلتاح قلوا طاقسا

 دعب تاکیلع ر اسوالثه حس .هاولورولوا دودص هل ادر هدهلسهح

 : یک ضادلوا دود ص هد تکنا در فرا تاج الا

  یداوا كلع هو نم اواو ةه بودم ید قا

 ا ا ناو لام ی و ا

 ندشنودم هدنلباقم ینعالآ ناد یک یفیدلوا بجاو تاکز

 .ردهلدبم ام لام هسیا مسب .رولوا حیح هسشيا ارتشا عاتمرب
 فصو هلبرامتعا لاح ند ارز . یدلوا طاقسا رخآ هجونمو

 یلام هنسکرب نانلوب ینجالا هدبویلوا ینیع یتح بولوا یعرش
 دب كەس ر ی ینحهلوا ثناح هسا نیع هنغدملو

 ارتشا لامر ندورم قرلبق میم ن یفجالا نالوب هدسذ

 كيلع هلبرابتعا قلوا لام نيد هیلعءانب . رداکد حب یا

 طاقسا هاب راتعا قعلود فصو اما بولوا دودص هابدر هلغلوا



REAبا  

 یلیز ۶ لا و لرد وزا مانع یا طي زکلاو
 . حاضبالا عم ةراج الا ف

 لئاسم ضعب عرف هالوا هطباض

 هبه) ۲ (هنویدم) ۱ (یننجاا هسمیکر ال هلئسم ۱
 بولا)لالح اک | یغجالا دوخا اربا ندنا یویدم دوخاو

 ارا اب هبهوخ (هسعا در)ییلحمدوخایارا دوخاب هه( یخدوا

 نیزسک | فقوت هنل وق كنوب دم یهر( اھ ۳( نید وح للحب

 . یوم (.رولوا راع هتسانعم ارا یخد ههوو (طقاس

 مزال لو هدهه هرزوا یشدنلوا کد ەدەدام ۷ هلع ءاب

 هلهحو و ارا هلا هه هلغماملو طرش هدارا هدلاحینبدلوا

 نودمالندلانم هتصح هثرولادحا بهو . یوه ردیا قارتفا

 هبدنه اناسحتسا حص ضورعو نوید ةكرتلا ىفو ةمسقلا لق

 ۰ عبارلا بابلا ی

 یعد ید كسلع ید تکوت هننودم هسمکر « هلثسم ۲

 لحم ارت دوخا مدناموت شیوخ قح دوخاب مدتا كرت اکس

 ا ین رک دن قترآ توا شعا ایا ےن اک
 لوا سید مدرک لحم اراب رغ همه هسمکرب یک یجهیمهدیا
 ا تاقاوو بدنه ورازا یر یرانویدم فا

 هک ا راختسا یتفیدلوا توف كنتودم ناد « هلئسم ۳

 هده هدهسنا ارا یا ندنفجالآ دوخاب لالح اک یغجالا -



RT 
 نودم  E NAقرا اس ههدام

 یورها زامهلا یغجالا .

 ینسهصح ق هدد رتشمنید یر ندرلکراشم ناد ,هلئسم ۽

 دیم دی ز هک و هک هل وش .رولوا حسی هسشا هه نو

 ضع) هلغلوا ثوروم هنسهرو قرهلوا توف نداا یفجالآ

 هدن راهصح هه وش رله شا هه هدز یفحالا روک ذم هرو

 ةفصانم هدنتمذ دیز كن هسمیکی با مکه تن .یدنفایلع رولوا حح

 هههدز یتسهصح یدل ر هلغلوا یرلقح الا شو یغزو تود ل رتشم

 ندشوعغ روکا دز هسید مدیا هه اکس یمهصح یل هیشا

 علرو دفا هدنعار هساد مدتیا هه ینفص) یک ینج هلوا یر

 هب زا قاب هدام ۸۵۸۰۰ ر واق فوق وم هذا ل رادهصح رک دهد ر خا

 لصف لف هسناخ یکی یدل وا هد هىه یفصا ثکرشم مع .یورهاو

 تالاموا یر ا الوا رادهصح هفصانمهدلامر و .عاشلا هبهق

 ل وضف نكل . رولوا فرصا هنسهصح یدنک هس اصینفصا

 هدنع ر هسا وا نه اک رش دحا هدهسآاص یفصن كلام رو دم

 الصف ۲۵ ف نلوصف رولوا ذفا .

 روک ذم هرزواینج هلشالک | ندنربعآ هسا در «هلئسم ه
 مدشا لوق یهبه اب اربا كنودم هدتیماع كنهبه ا اربا :

 شا تافو نوو لولا لف ىح تول تحاو و
 زنم اممف تول اوك نادقع . هقفلاهاوج رولوا مزال هه



 E تا

 نودملا تام یتح هاره ۸ اذا نویدلانم ندلا هه ىف لوشلا

 ةبهلا بم یصولا تام ىح هلوحولا ایهلش م اذا ةصولاو

 , هدنه هصولاو

 دا
 لحو« یرادقمر و لحعم یرادقمر ندننودم كناد

 هه وش ها هه بودم یاسر كندو هدیولوا کک

 هک هلل وش . رولوا فرصام هنیرامسق لجؤم هدمه لجعم مه

 هدشورع كہ و لحعم شوغ كس ندننودم كنناد الم

 شست كرەىما ندصآ هننودم موفم ناد هدب ولوا حالا لح وم

 نالجعم شوییللا زویکیا هسید مدتبا هبه اکس یشوغ زوب
 بالا یف هیدنه رولوا طقاس ندلحوم هدشویغیللا زوکیاو

 ع یداحما

 ىلوالاةلئسملا دومقلا حاضیا

 كنودم بولوا یزارتحا هبراتعا رب رسعتو « هوودم ۱

 هدهبنآ هدام یمکح كلوب هکروشلوا زارتحا ندهبه هنسبریغ

 كیافوت» تبولوا یزارتحا هل راسعا ین روش وا ناس

 حیح هشا هيه هتنراو كموفم یافوتم یغحالا یمولقحالا

 ثراو یههوو . هلوا ندلا قرغتسم یسهکوت هکول و . رولوا

 ۱ با ابا الو طور هورک هفسوب نا ماما شنا کر
 : عبارلا بابلاق هبدنهو هناخراتات زالوا ا هلدر كیراو

 هکرولبشالک | ندنسهلوارک ذ قرهلوا قلطم یریست «نودم
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 هیلع انب .ردحبح هه < هن هل هلو شوا توف نودم

 بولوا حییح هسا هبه هبافوتم یفجالا ی هدافوتم « نیاد

 یراج فالتخا نالوا رک ذ هدالاب هسّنا در ینراو یهبهوب

 هک هنس هب رو ضع كن اف و یغحالا « ناد مکه تن .رولوا

 كن هئرو هیلعءانب بولوا یک هبه هیافوتمو حح هن هدکدتیا
 هاب در جز دار لوق لع ید ارا وو دیفتسم ندههو یسلک

 ه رول ادحاعرغل ءاراولو .عببارلا بالش هبدنه رول وا دود

 . هبيصن ف حص نیدلانم
 .ردراولامحا چ وا هدند هه کی دشالک | نده | تاللصف"

 هبه هننویدم نانلوب تابحرب یغجالا نیاد « یسجرب
 هبه هننویدم یفوتم یغجالا ناد «یسجنکیا .رولیبهدی

 ضمب كنویدم یفوتم یغجالا نیاد «یسجنچوا .رولیهدیا
 . یورشا رول هديا هه هتسهرو لک ا هنس هرو

 . ندنسلدبا رکذ قالطالایع ینیدلوا ےہ كنهبه «هبه ۲
 یاش كنيد هدنسارا اب هه هنوودم كنید هکرولوا دافتسم

 نیاد هیلعءانب بویلوا طرش یسعوب شمالدیا ضیق ین
 ار یو دم هرکصادک دا اونا دو دف نی

 هت هدکدتنا هه هننودم یفجالا دوخاب ارا هللاا طاقسا
 هرکصندقدل | ندننودم ینجالآ نناد هک هل وش .رولوا حک

 بولوا حب هسید مدیشخ وتب تسا هدوب ارم هک یماو
 هنح رش هدام ۱5۸۰ ردا دادریسا ینکیدرب و هنناد نویدم "



 ۱ تا

 نیک دنا هبدات 0 ارت فر کید یدوش مکه تن . قاب

 بول وا حح هنب اربا هسلیوس یمالک روک ذم نیاد ءرکص
 بدنه رولا ورک ندنیاد ینکیدریو موقهصخش نالوا عربتم

 ۰ عبارلا بالا ف

 هکرولوا دافتسم ندنسهلوا رکذ قالطالا لع «ارا ۳

 ىح .ردلكد طرش ىسملوا مولعم كةح نالوا ارا

 یقح یه نالوا هد كنس » 8 هک کد 3 تم

 قح بحاص هشا لالح هدوا هدیود « تا لالح اک

 ی راه یه مک وا هک وا یا

 هسیدبا رویملس رک ا اما بولوا یرب ًةناد_هدمه امکح مه

 هک رولوا یر هاد هدره اک مه هن :RN یا ماما

 عنام هطاق-۱ تحس یتااهج كطفاس ارز . ردوب یخد هباتفم

 تاد کا تولوا یر اسکح وک هد ماما ادا. زالوا

 . هبطاولو زالوا یرب
 هط ره لوا هدتفدلوا هطو مع ا طرف ی ارا طقف

 .زالواطقاس نیدو حح ارا الاو بولوا مزال قعلوا تیاعر

 هرز وا ما همه اکس یلام وش هنسهحوز هتک رب هک هل وش

 هدلاح ییدتسا اربا هجوز هنیرزوایسعد تبا ارا ین ندک رهم

 ه هدام ۵ ل حانتما ندهءه هنسهحوز ییام روک ذم جوز

 .هب زازب رولاق یاب ناک اک یزهم كنهحوز ینم



 کک ۰ چ اا

 ۸۳ ینبدلوا حس یخد ارا هلشرط توشر ¢ 0

 یدیشعوا ناس هدنح رش هدام

 لئاسم ضم یثتسم ندلوا ةدعاق

 چوا ندنسهطباض ردلکد طرش لوبق هداراو هدنید هيه

 ندمل-لد ۲ و اربا ندفرص لد ۱ .ردشهلو يسم هلم

 یفیدلوا لس لدب اا فرص لدب جا | ی روا

 یخاسسا كملسو فرح دقع ارا ندقحالا وش هدرده

 یزال دقع قرهلوا زکلا كندقاع دحاو ینحهلوا بجوم

 بولوا مزال لوق هدنساراو هه كيوب هلتهج کج هبمهدیا خسف

 لوقلا يلع هففوت نا ی . زالوا یر نودم لوشلا نودب

 خاسها بجو هلا ثبح نم لب ندلا هبه ها ثبح نم ال

 نیدقاعلا دحاو فرصلا دفس قحتسلا ضیقلا تاوف دقملا

 :هناتغ لوشلا ع تقوت ادهلف همش زرتتال
 هيه هلیفک كغجالا ر هکهلوش .ردهقدصو هبه هلیفک ۳
 هه لوقلا نودب قرهلوا مزال ىلوق فالیفک ەدە

 . عيارلا بابلا ف هیدنهو رحب زالوا ماع هقدصو

 ددم بولوا زاگ دم ادا دندان یکم ارت
 . یورفا روشوا ناس هدهدام ۱۵۹۸ قرهلوا تاذلا

 یاضیا كنها هطباض
 یسهلئتسم رولوا دودم هلدر ارا نانلو هسا هطباض

 هنن و دم را هک هل وش .رول وا حاضبا ینا هجورب



  نویدم هدلاح یبدشا ارا یت ودم N دوخاب هبه

 رولوا دود اربا و هبه هسلیا در یناربا اب هبه هدسلجموا

 فالتخا هدنو هسشا در هدا هقش اما . هقفلا یهاوج

 ساحم یتح هدر یسخرسلا ةیالاسمش البوش . ردششهلوا

 ارا ی . ردشلوا لاق هنغئدلوا طو رشم هل سو اعفاو هدارا

 بواب هديا در یروک ذم ءاربا نویدم هدسلح ینیداوبعوقو
 هرکصن دکد تیا توکس هدیویما در هدروک ذم ساج هسخوب

 و تو ها دو یر دارا هس کد

 شد رکید .ردشملند ردو نالوا حب هدهبدنهو ةف ريص

 یک ینجهلوا دودم هبشا در هداربا سام هسيا املع

 .رولوادود ص هن هتشادر هدسلح 5 هرکصادارا سلح

 زملبا دن هل اربا نیلجم هلو دا طاقسا هداربا ا
 . هبانع فلسلانع یوراا وهو .راتدر ردرلشعد

 هلتسم شب یژتسم ندهبنات هطباض

 لئاسم ضل ندسهطباض رولوا دودم هللا در ارا

 تنلع هحو نم :ردوش هدعاو نوحا لئاسم و. کردا

 یسلع الصا طقف بولوا لباق هدر هسا رولوا نمضتم یلام

 نمضتم یلع الصا . ردلکد لباق هدر هحذلوا نمضتم

 .حاصل !لیق یتنمرد رد راک ق اتعو قالطو هعفشطاقسا نابلوا

 ءاربا لیفک هدیودیا اربا یلیفک هل لوفکم <« هلئسم ۱
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 هدام 11۰ یبس كنو .زالوا دودص هسا در یروک ذم

 ۱ ذ یدشعلوا ناس هدنحرش

 هلع لاح هدیودا ارا یملع لاع هل لاح « هلْسم ۲

 هدنح رشهدام ۳ A كنو .زالوادود ص هشادر یاربا

 . هدنتمذ هیلعلاح هرکصندهلاوح هکر دوش هرزوا ینیدالوا رکذ

 هلاطمو ترابع ندهلاط» زکلا بولوا ند نالوا تبات

 وا یدر هلفلوا نمضته رغ یلع یھ درم قح هشيا

 . زالوا

 هسا در کا لوق یارا نویدم <« هلئسم ۳

 روک ذم هدهدام ۱6۹۸ دزن م چ وا و .راتح در زالوا دود ص

 ردو

 هندرزوا یعد تبا ارا ی هشاد نودم « هلئم ۽

 دودم هسشا در یاربا وش نودم هدیودیا ارا یحد ناد

 . یورقنا زالوا

 هداراسلحم نویدم هدیودیا ارا یتویدم ناد «هلئسم ه

 هزوک هب هم الا سهش هسلیادر هدسلح رکید هرکصتدکدتنا توکس
 . زالوا دودص

 سد هدام ریز جم
 هو دم اما . ردنکد حس کیا هنسا ریغ كيودم كنید

 . ردحض لم
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 لئام ضبپ عرفتم هالوا ؛رقف
 0 0 0 090 2ا کند هنگ را هله و

 جرو روکذم ۳ام ع لوح ها ادا یعرو نوا فا

 لکو هسک لوا هکولو . ردلکد حح هلوا کام شا توت وا

 یلامینادنلوب لیکو هنعی مییلابلیکو الثم کهلوش .هلوا عسا
 E CC ام ها وا
 دا لس كموفم لگو تود یخ ا نوت نوو

 ردلکد راح هسر و هدلکوم موه ص لکو ا نوا هرزوا

 هفت فا دنا یاد تموم لکو هلط رم و و راز

 د ی : ردد داند وم ینکیدر و موق ص لکو

 نداق لوقلاقەاشا رولاققر هلوا یلامكلکوم ناک < قحالآ
 . ردح ییلع هنودم كنید : یحاضیا كنهسات هطبیاض

 .نوسل وا نودم امکحلرکو نوساوانودم ةقيقحلرک نویدم
 بلد ره دو دة | دام :كلع هودم ةققح

 هنسک نالواناد :كيلع هولدغ اج . زدی رابعندنسهههنوب دم
 هدامک هتن.ردن رابعندنس  هبه هنئرا و كافوتم ینغجال | ی هدافوتم

 هلش رط هه كرك كلع و . یدللوا حاضیا هدنح رش ها

 .نوسلوا هلنروص لادتسا دلرکو .ردروک ذم مد هلحم کنوسلوا

 فا 8 شل مدد و تنهسمک رب هک هل وش

 دوخا یعا دخا هد ع مس یدب یک هل دب نکیا راو

 .یو> ی یسایاءارتشا لامر ندنو دم هدنلباقم ينحال ا كساد
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 کلم هنیسهش ل تی مس ندل وا هظلاق

 . رفع ید ب لک: تود ناف رک

 تالا نالوا هدنتمد كس « ها ۱ )۰ لو 9

 الو لا ناو هد ودا هک ) ساتن نبوده یک ۳ حیا

 ا ش5 نوراو ا وغو ةر و نه

 بولواییکو كنياد هدضبق هلبوهوم ارز ( . رولوا ماع هبه
 ضاق نوحه و SEN ضد لاک ولر هلهح ولوا

 2 رول وا رابتعا

 هحارصو هيه هس رد ی رهم ا یحوز نیدافرب الثم

 یغح هل واماع هه هاب اض ق ندم ود ع ج وز,دوا هد ور ونداهضق

 حر هسلآ نوتل | هنلدب هل بوه وم نکا هب د ےس التم ند کک

 .راتشدر رولوا ثالام هنوتلا رو دم هل بوه وم یا و

 ملا امالا رهلا تهو و اهععوز لع رهم اهل ا

 ةه نال ةبهلا هذه حصتال هلا ححصلا جوزلا اذه نم ىذلا

 تطل و تهو اذا الا زوحم ال ندلا هبلع نم ربع نم نیدلا

 هسناخ ضق اذا .الوال کلم ریصاو زوحف ضیقلا ىلع اهدلو

 . ريغصلل ةبهلا ضبق ق لصف لبمت

 والا ةلسلا دوش حاضرا

 کردن وا زارا ندنع یر قحالا « یتفحالآ ۲
 همه #4 E یدادع + ی کارش وب



 ا

 ۸4۵ یمکح كنو هده ا رول هرو تصخر هضف كردبا

 یدسملوا حاضیا هدنح رش هللا هدام

 کروبلوا زارتحا نداده هنودم هلا رب و «هرخا ۲

 ی هدهفن | ٌهدام ا كنو

E رو ندا ها IE 
 یشدلوا طرش طاس هضم هحارص هدهبه هن رغ كنو دم

 روا یدنلوا نف ا ش هدام قع هک ردوحا اعم

 یمکح كذا هض# نالوا ةلالد هدد نالوا هلهحو هدام و

 نکیالکد شمرونذا هضبق ةحارص بهاو هدنروصو .ردقو

 هدساح رکرد اي هدسلح لوا ءان هضم نالوا ةلالد هلبوهوم

 من هسمک رب هیلعءانب . هقفلا یهاوج زالوا حب هسا ضبق

 تطاخم هلزوس وب هسد ردکنس غجالآ ید تر

 هبه زوس و کنوج .زامهلوا كلام هغجالا لوا صخش نالوا

 یو زالوا ح ہک كلع هک دلدبا ط.است هضف هللوا .

 ردظد د طلنت هضق هدزارقا
 هدشد هبه یعوزا كطبلست هضف حورشم هجور

 ۱9۹۳ هک هاب وش . ردلکد مزال طاس هدرارقا هسخ ول بولوا

 و 8 ا1ک ی هوزوآت یادلوا ک د

 یهدنو » غجالا دوخاب قجالا شورغ ردقوش نالوا هدنتمذ
 بشع نالف ىلع ىل یذلا نیدلا دارلاف ردیهاظلابسح تدس

 «یواطدیط لاکشا الف مالا سش ش نالذل یا نالفلوه یهاظلا



 ك

ET 

 نالف روم غلب هده سیا ررح مات من هددنس رده یه

 هد مالا سفن روب نمغلیمهسید ردراعتم ممسا هددنس ردکن هنس
 كيلع هسخو بولوا سخا رارفا یتیدلوا نج كاا لوا
 هلع ءانب . ردقوب موزا هطبلست هدنآ هلتهج یییدلوا هبه یب

 اما . رولسهدیا ضق ءاضق یخد لالا نود یا هلرقم

 هسلا لکد كهلرقم هد مالا سه ا لوا هحالک هتناد

 ههلرةم ندنعحهسمههلوا تلم. تبس رارقا ینم هب هدام ۸

 ضبق هدوا بودیا طباست هضق ین آ رقم هکر کم . زالوا لالح

 . ةبهلا لئاوا ف یوج و راتح در "لمکتت هدیا

 ۸۳۸ بولوا یزارتحا دق و ها ضف بوراو £

 و .زالوا مام هه هک دعا ضق هرزوا یندللوا ناس هدهدام

 . ردمزال ضو یک نک هه هدنتماع كند ھه هدنروض

 نیدعا ضق ندنویدم ینجالا روکذم هل بوهوم هيلع ءانب
 هل بوهوم یتح . رولوا لطاب هه ه سلوا توف بهاو «لوا

 دوعسلاوا رولوا ردتقم هدادرتسا قد هساا شمرو ضوع

 . یدامعلا

 یکیندلوا ماع هبه هسایا ضیق یوهوم لج هل بوهوم

 هب هتشا ضف یلام سنج هقش هرزوا ییردنا وا و اا

 نالوا هدسمد تک 3 هک هل وش . رولوا ماع هه

 هد ودا طلت هض و ندنو دم وهبههدب ز یغجالا هب دم تردیللا

 ما هيه هسا ض# یهبدجم ترد یالا بوراو ید دیز



 E هنر اب یو
۰ 

 ما هبه هنب هسنیا ضق ینوتل آ نوا هنادب كنا یک ینجهلوا
 ٠٠ تانقاو ردکلام هلادبتسا هلفلوا كديز ضيق قح اریر ء رولوا
 . هبهاسح

 رک ذلای | هنغیدلوا مات ضیقلا لق كاطیلست و نيد هه
 هدام و یفحالا بهاو ؛ الوا هک هوش . ردبا عره لئاسم

 هاب | عوجر ندنسهبه ضمقلا لق هدیودیا هه هرخا هلهحو

 كرهاو ىع .راتمدر رولسهدیآ عنمو ی ندضف یهل بتوهوم

 . ردراو یټح هعوحر ضشلا لبق 0 ندطلسآ و هبه

 ندموفص نودم. ینفحهلا لوا ضیقلا لی تهاو « اا

 بلط ندبهاو ینوب هل بوهوم هدرردق وب بول هديا ذخا
 رولوا هل دته هه هسر و هه توهوم یو بهاو و . مەديا

 . هبدعاق

 ندنجوز وش ینرهم یهدنتمد یحوز نداق رب « اثلات

 یره» روک ذم نیداق لوا و هه هلغوا ربک نالوا لیصاح

 هسا ضق زونه طقف هدیودیا صا هموقم نبا هلیسمعاضق
 . ىوه و هبنق زالوا كلام اک | موقم نا

 یهدهلع لا كل چ هک هلوش . ردهلاوح هبات هلم

 E را ود نرو کارو نیش
 فا ها ا کلاس سس هد ید هلع لاع

 اکو هدنلاثم هدام ۷۲ 2 42تن . یاب هه هدام « ۱۹۲ » . رولوا

 . ردراو تحارص ۳



 سا :

 هک کند هسک رک هک له و

Eهلیصومو حك هسالا تیصو هصخش رب یغجالا  

 هبهنسک رکید یلام تاث هسمکرب مک هتن .رواوا یان كيافوتم
 هدر ات نه ما كنرکرت و هتساوا توف هدیودیا تبصو

 نالواهلیصوم یتح بواوا حب تیصو وب هلو یراقجهلآ
 ییح هب همل اطم ندرلن و دم 3 ود رادقم نال دا تصو ت

 3 هلمکت همناح و راتعرد رولوا

 رب ینحا هرزوا ینیدلوا روک دم هدهبنق « همیار تخ

 ی تا هه کب یفحالایهدنتمذ هتک نالف كذسهساد مدآ

 هدیوید لبق نوجا من یغجالا لوا دوخاب هلا لالح کب

 نودم هساد مدلق دوخا مدتسا ل ا۸> دوخا مدتنا هه هدوا

 هلهحوو كنسنحا ی ءادّسا ناد اما .رولوا یرب اناسحتسا

 .یومه زالوا یر نودم هسا هبه هب ینحالوا ن رسقلوایاط

 دیگ هداف ۸معد جح ۱

 ندزعا ضبق یوهوم لام هل بوهوم ینب (ضیقلالق زا
 4 ها توه OD ی نفر حق
 ا هد ( .رولوا لطاب هه هسا وا توف و هد کا

 . هزاز زالوا بلقنم هتخ هه هلا بوهوم ضف ماس

 . یواطحط كلما مدعا

 ارز . یدلوا لطاب هه هحلوا توف بهاو ضقلا لف

 , یدشا لاقتنا هنئراو كبهاو بوهوم لام هبهلا مامت لبق



 هل ا قذا هضق هحارص كنافوتم تهاو هدنرونص ۳

 توف هل بوهوم ضبقلا لبقو . مەديا ضبف ین آ هل بوهوم

 و هه ههل بوهوم تهاو ارز . یدلوا لطاب هنه هحناوا

 وا تاحا EES هه هتنراو هسخو . ید شما باح ا

 هدعیب مکه تن . نوسنلوب یلوبق قح كنا یتح هکیدیا لکد

 رک ذ هدنحرش هدام ۱۸۱ هک هلیوش .یدیا هلبوب مکح ید

 ر ندنکحهنما لاق تنا هئراو لوټ رابخ هرزوا ییدنلوا

 مدناص اکس هشورغ یللا لام وش ها 3 4و

 حاج اروا لوا توفهدسلخ وا ةن وا رکن دکل

 . زالوا دقعنم عب هسنیا لوق یراو نانلو

 -الک | ندنرک ذ قرهلوا قاطم یر ضیقلالق هدهلحم
 هفنا هدام مک هتن . نوسلوا نيد رک بوهوم لام هکرولیش

 حاضیا ابرق مکه تن .نوسلوا نبع كرکو .یدنلوارک ذ هدنحرش

 .رولو ا لطا هه هلا توف ض قلا لق یخ دهد نر وص ی.اینءب .رونا وا

 - لئاسم ضع عرفتم هب هدام وب

 م

 هدیودیا هبه هنیرب ینجا یلامر, هدنتوم ضیم ضپیمرب
 هدنوم ضم ارب . رولوا لطاب هبه هسلوا توف مياستلالق
 رولک مزال یسلوا ریتعم ندلام ثلث بولوا تدصو ردقه هه

 هلغلوا هبه هدتقیقح هلماعموب هدهسیالکد طرش میلست هدتتصوو

 . رات در ردا فقوت هضش يسا



0 

 ۰ : هلتسم ۲

 هروک دم هه راو هرکصندقدلوا توف ماستلالبق بهاو

 هسشا ضف هدوا و ماست ههل بوهوم ی وهوم هلمنط ردهمات

 . هزاز قاب ههدام ۷۲۶ ۰ زال وا مام هه

 ییدلدیا ض تولا دم اب هدننابح كيهاو

 فالتخا یهدنفح

 بودیا هبه اک مئروم ییاموب ینراو كبهاو هدلاحوش
 هلدشعا ضبق نس هرکص ندکدتا تافو ضقلاو میلستلالق
 هدن راکدتا یالتخا ود مدیشعا ضش هدننابح هل روهومو ود

 نوسل وا هدهبهلا یعدم دی لک. نوسلوا هدنراو دي كرك نع

 زوس ینبم هیهدام ۷٩ هلغملوا هدکما راکنا یهبه موزل ثراو
 ثراولا دی یف نیعلاو هلوق .حامو رات در و راتخرد رکاب

 اذهیدلاو كل بهو هباعیعدلالاق هیدنهلاق ال دیش سل اذه

 ناو هناح یف هتضق هل بوهولالاقو هوم دعن الا هضش اف نیما

 هعایسلا ع دق ضىقلا نال ثراوال لوقلاف هبهلایعدب ىذلا دي ف

 . یواطحط شضیقلا مدق دق ثاریلاو

e هدام ۰ e 

 ا یردب . ردطرش یضق كنا هدهبه نالوا هغلابو لقاع

 هلتهجو . ردلکد یفاک یغبق الوضف كنرارکید یک یجوز

 ( هنلعوا نالوا غلایو لقاع قم ) هلو( رک هسکو)

 هدندب كنعدوتسم اب كنهسمک لوا كرکی شوب ( یشرب) هنیزق اب



۱ N 

 هبه زا نوسنلو هدنلا یرجأتسم ا یصاغ هلرک و نوسنلو

 هسناوت .دنلابع کی هسمک لرا: دلو نالرا هبوهوم ( هدکدا
 (.ردمزالیفق» كها بوهوم (و) ی(میلسنا) كيهاو هلی

 بولوا یک هبه هب یبنجا هدضبقو ملست موزل هبه هریک دلو یي
 كادي لول ې كردن هاغمالوا هدننکح همتا دام هبخوت

 دیدجح كردي ههلا دعإ دوخا یسلو هدنضق اناذ بوهرم لام

 . قاب ههدام ۳۸۰ ۰ ناکسمالنم رها تافل یا ضقآ

 یرگیدو ریغصنانلو هدنلا.ءع یر یان وق SY هلتهح وا

 نت او لكلا دنع هرو دم هبه هش هه هنلعوا يا ۳

 هحینمکح ها هدام یک تا هه هم لول ارز . رولوا

 داد قد دم تواوا یناق نیاح هرس
 هسااوت بولوا عاشم هه هدضف تفو هلنهحیمادل وا مزال یضىق

 هسیاماست اعم هنسکیاو هبه هناغوا ریدک ییا اما .رولوا دساف

 هباولو ردق و عویش هدضق تقو کنوح . رولوا راح

 هدهقحال کهدنحرش هدام ۸ مک هتن .ةهلانمیالا لصفل ای

 3 ردکچ هاب ر و تالاب راد اکو

 هدکدتیا هبه یشرب هنیداق رب هغلاب هسمیکرب هلتهجو هنب
 ضدقنداق هرون نص هلکعا ضىق ی لوضف یا یحوز كنداق لوا

 .زامهلوا کام همش لوا ها روک ذم

 درج هسردچ هسبلا نوچیسهجوز هسمیکرب هلتهجوب هن
 . یورها ردمزال ماست تولوا ماع هره کرد

e 



 بس ۷۷ بس

 میاست هسریدج باولا هنیزق هریک هسمیکرب هلتهجوب هی
 یغنج هلوا كلام هسریدج هریغص اما . زالوا ماع هيه هک دعا

 . روش وا رکذ هدنح رش هنا هدام

 . یدلدیا رتسه ود غلاب و لفاع یطمل رک یر دداا

 فا هرز وا یخ هل وا کد هد رش هد جا یا و

 نونج هللا قبطم نونج هدولوا رک دوخاب روناوب ریغص
 یش وا یعب .ردهلهحو درد | هدام مکح کهن و هسا رولوا

 هلا بام اد ر هسیا هدندزب یرمهتسمادیعدوتسهاب هدن دی كن هسم کل وا
 . رملکد مزال ماست بولوا مام هبه

 یصو ی دج ندنفرط اح هرفغص ر : یوتفلا هئداح

 یو هحنحوم هدام ٩۷٤ موق ص دج » هرکص ندقدناوا نعت

 جایتحا هنسملديا نیبعت یصو كنا ندنفرط اح هلغاوا ربح

 هلهجولوا قرهلوا هدیسر هنشاب زکسنوا ريغ لوا « هدهسغو

 هدنروضح کاج طقف بولوا شالوا غلاب هجینمکح هدام ۲

 دیفحیلامر نالو هدندب «موق ص دح نیدعا تابثا یدشر

 دیفح هسخوب ردیممزال ضو هلهجو هداموب هيبتا هنه هموقم

 شلدیا رج عونرب هلبتروص قلا هتیاصو تح هلبتقو موقم
 ہد مالا سف ین يدعا دشر تالا زونه بولوا كعد

 دوش یدشر زونه بوراو هن روضح ؟ اح هدهبلا دىشر

 قرهنلوا دع مدنمکح ربفص هلتهج ییدملیا تابثا هلیسهماقا
/ 



 دیفح بولوا یناکیسهلو هدنض كدج لاموا هلهجو هبتآ دام
 ؟ یلکد جانحم هنضبق كموقم

 یسحر .ردشیبا ندیا عفر یر ند ریغص هکرود اهقف

 .حیتدت ردیغولپب یسحنکیا .ردیسمریو نذا اک آ كنسبلو
 . زاللق یتالو كربغ هنیرزوا ك.آ هرکص ندقدلوا غلاب ریفص

 ءافک الاو ءابل والا بابفیتتللا حرشیتنمرد غولمااب ةيالولا عاطقال

 هلاعم ناکولو هضشاالا مع ال ریبکلا دلوال ةيهلا یواطحیطل الاق

 ها دوححا دل بهوام ضق ىلولا كلع الو

 چک هدام ۸۵۱ قیح

 ا یسلو یک یدج اب یا كنەریغص' دوخاب ( كربخص إل

 هدنسهببرتو رج یل هدنلایع كرانوب رغص هکولو (یسیصو)

 كرانوب (ینمبیسی مآل كنءهریغصو ریغص (دوخاب ) نوسعو
 یک یلاخو یو یا لربغص ( ینیدلو هدنسهسرتو رج ل

 هرکو نانلو هدندب رک هسمک ) ندیناحا اذکو ندایرقا
 لوا یلام) مولعم 4 نالوا ژ تیراع ا هغدو هدندزت دل کرد

 مدتیاهبه زکلاب یم هلا با ادرح هدکدتبا  هقدصار (هبه هریغص
 و لوق 4 بولوا بالام کا هریغصو ( ریغص لوا هل. د

 هسخ و بولوایریس تا كاد سم سا ین (. رداکد جا هضف]

 ینبدل وا تراشا افت | مک هتن رنگش هب یهو روک ذمریست

 , سداسلا بابلا ف هبدنه روللوا لیصفت یخد هدینآ یک



 دوشل ۱ حاضب ۱

 خورشم هجور یند مکح ی هدنقح وغ لرخص ۱

 كنلسد فالفط یک یدلوا هه دام نالوا لمشا هوا

 رولوا لماشو ما رقم هدمه هریغص مه یربصآ لفط کیدا

 ثنؤملا جارخالسل ةلثسملا هذهىف عقاولا ريك ذتلا . میلا دبع
 دوک ذلا بلغت نم اهل اتما ین فراعتملاا وهاملع یرحالوه اعاو

 لوصالا لع ىف ررفت ام ىلع عرشلا تاباساعخ ىف اک ثاب الا ییع

 هدمحو یحد و ناو نو هل | ق.طم نونج .ردقلا حاف

 . هج ردیک ریفص
 هدمکحوب یلوالاقررطب ید یسیلو كريغص «یسصو ۲

 فوخاب یلوا یدیا هسلوا شعد یسصو ا یسلو هلع هلغلوا

 العا یدیدیا لیمشت یخد هبیصو كرهبد یسلو هنیرب یسصو
 هدر دقت یییدعل وب باو با « دوصقم ندرلو هدنو .یدرولوا

 .ردداع هنا الوا قحوت ک هلن وش :ردآ هحور برو رددج

 شلوا بئاغ هلبا هعطقنم تبیغاب توف یی ینیدعوب با ابیات
 ا یسیصو ینیدلوا شعا بصنو رابتخا كبا هدنروص ینیدلوا
 یسیصو هلبوب كئاغاب قوتم با اتال یسیصو كنيصو وب
 دج امار یردپ كانیردپ ین یدج لریغص هدنروصینیدعلوب
 هدنروص یفیدلوا شخلوب باغ لبا هعطقنم تبیغاب شا تافو
 یسصو كلوب اب یسصو ینبدلوا شعا بصنو رابتخا لدجوب
 ٩٩۷٩۱ .ردبصو یتیدلوا شما نایعتو بصا كو ا اتیماخ



 ۱ ام
 یا . راتدر “لکو یتتنم رد و رهن الا عمم قاب هبهدام

 یصو هلا رات 5 یدوصق» ندنسهراع یسصو فن هل

 . ردا ندیوصنم

 ا روت اوا تراس
 یریعتسم اب یعدوتسم دلرکو هدندزن یدک كر, كنو

 .ردح قالطالایع یسهده هلفطیعب هرغص یلام نانلو هدندب

 هدنس هیرت و رخ كنصو اب یو كرك موقفم لفط ین
 . نوسهلو كرك نوسنلو

 هدانعم لباقمهب یو ص هدهدام ۸۵۲ «یسص دوخا ۳

 نایلوا یصو اب یلو نم ید هداروب ییدنلوا لامعتسا
 یسهبه كنس رم یدعا . روک مزال یسلوا هدنسانعم هسمیک

 هلتطرش ییا طقف بولوا حک ضیق الب هلهجولوا یخد

 هدنس هرو رخ كس ص لوا «لفط «لوا طرش .ردطو رشم

 ۱ . ردیاعلوب
 یی بوئلوا تئارق هده رنک هد هلحتف كاح « رخ

 هنحفک ندنلا .ینلوف كنانا «یساننعم لصا هکرولک روک

 كاسعد هدنرخ بوللوا قالطا هل نالوا ردق هتنروکب ایک

 فطع یل هلیسملسد هدنسهبر و هلغلوا كعد هدنسهسرت

 .یواطحطو ىرصملا دوعسلاوا روبللوا تراشا کو هل یسفت

 رکذ هلیسهرابع ینردنلوب هدنسهیرت و رګ طرش وب هدهلج



 بس ۷ =

 دلرک ونوسل وایر ندادرقا یک لاخو ماوخالرک ی .رون وا

 . ردرب مکح نوسلوا یر, ندماجا والثم طقتام

 ندنمبابرقا ینیدعلوب هدنسهیبرتورح كريخس الشم هلتهج وب
 هدید زر كرکد دارت و ه دن دی OE E ندبناحا ا

 هللا باح ا درج هسا هبه هموقم ریغص یللام نالوا هعادو

 لوبق مه هلهجو هبنا ٌهدام بوبملوا كلام اک | موق ص هفص

 .ردمزال ضد هدمه

 ارز . ردیلماهو یسیصو اب یسلو كریغص «یلاث طرش
 هدنلاملریغفصو یسالوا یرلتالو هفرصت هدنلاملریغص هرات وب

 كضبق قح هرانوب یملوب دوحوم مان الوا یرلتیالو هفرصت
 دحاو دجو م اذا ءالّوها ضبقلا ةيالو نا . ردیا عنه یتوبتآ
 هصو و بالادعب بالابآ دما و هصوو بالا مه و 4« رالانم

 ضباقلا لاىع ف یصاا ناک ءاوس هاو ممه ردحاو EE اماف

 نال وا ناس هدنح رش هدام ۲ 4 نالوا اط یواطحط

 شملیا ناس . یکو دنا یساوا یراح ید هدارو كفالتخا

 یمایاب كریغص هلتهجوب .مدمروک ینایلیوسیاوب هقشبنندنوب مدهسیا
 ینلام گود 1 و دنلوب هدنسهسرتو رج نکا راو

Eهتک رب یح .ردمزال یدو لوق كساباب هشا هه  

 یشر هنلعوا كناغوا یی هندفح نانو هدنسه رتو رګ

 هسعا ماست ک١ نکیاراو یساباب كربغص لوا نکل بودیا هبه
٦ 

 ےھت ی سم ی بے چ حس

<a Aga yd a a 



 ام یخ

 :هبانغو رال مج و یقتلمو هحش ردقو یمکح كيهرو ذمذخ

 هلا هعطقنم تدع دوخاب یافو دصقم» ندنساعلو كل و

 . رو زلا لخغانم ردنسهلو دوقفم یم باا

 «نالوا هعدو هدندز یرثید دل رکو هدن دب یدنک رک 3

 لوا یا هدراعتسم ارز .ردلکد یزارتحا هجو نم رس و

 مکح ید هدیه یلام نانلوب تیراع هدندزن لرکید كنهبمیک

 . ردهلب وب
 لا رب لک حق ERT کند رسم هک هوش

 درج هدکدتا هه هلفط ر نالو هدنسهبر و رخ

 هو دیدم بولوا كلام ک ۱ موفق لفط هللا باح ا

 . هبزازب رداکد مزال دقع تراع ارز . ردقو تحاح

 ما هلا باجحما در وسەك كلام عو چوا « هصالخ

 كبهاو کا نانلو هدندب بهاو ء یسحمرب هک رولوا

 یریعتسم كهاو « یسحنحوا نانلو هدندز یعدوتسم

 . ردلام نانلوو هدللا

 هک هوش . ردیزارتحا رخآ هجو نم روک ذم ریست و
 . روبللوا زارتحا ندرالام عون ىلا هلبا ریبمت روك ذم

 رب ینعع . ردلام نانو هدندب یرتشم ادساف «یسحرپ
 ملستو عیب هبهنسک رکید هلبا دساف عیب یلام رب هسمک
 هه نلفطهسمکل وا نکباهدندیهنسه والامر وک ذم ءرکصندک دا

 هسنیاهبههکراتلاوخفل ادمب یی .رهمالا عمت ردلکد زناج هستیا
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 ۸٤٩ مکهتن رونلوا هبه لصن هلفط یلام كنیرتشم "الاو ردکعد
 دیک ۹ یراظت هدنحرش هدام

 هدیول وا عیب قرەلوا ريخ لط رش راخیرتشم «یسعنکیا

 هسنیا هبه هنلفط یلام وب عاب هکردلام نالیدبا ماست هب یرتشم

 . زالوا ماع هه هلا باجحما درج

 رب الثم یعل . ردلام ناو هدندب بصاف « یساجنچوا
ST ETهی رول دل هدیودیا بصع  

 دقع در هسا هه هنلفط 1 هسمک لوا نکیا هدصاف دب

 هنرزوا بصاغ ناوبح روک ذم ارز . زالوا مام هه هلا

 ندنفج هلوا هلبا دی تیوفت قحم | هسیا نامض بولوا نومضم

 هدندی یخد امکح یک یییدعلوب هدندب كنآ ةقيقح ناوبح لوا

 ی عق ردلکد

 هسمکرب هکهیوش .ردلام نانلوب هدندب نم «یسیجشدرد
 صخش ردپاماست و نهر هرخآ صخش هدنلباقم یجروب یلام
 هبشا هه هلفط لام روک ذم هسمک لوا نکیا هدندی مود
 هه موق ص لفط هلسهسدل واكف نهر ارخ و ىح .زالوا ماع

 . زامهلوا كلام اک | ءانب ههقاس

N تر را اقبال ORE 
  0هراحا م كردیا ملسلو راحا دی ی اخ کالم

 مک لوا نکیا ه دن دن زونه ناخ روک دم هلغمالوا ماع

 اتم تک توف ءرکصندک دا هه ف ات رو تا

O یا 
۳-9 



 دو

  تدم اما . رارولسهدیا لاخدا هیاربم فا راک دع یسهرو

 مام هه هدنروص وا ها هه هرکصا دقدلوا یخقنم هراحا

 دن رپ ینسالرات كلم ,GAS م هتل . راتح در رولوا

 هنافط نکیا لوغسشم دک ۱ رج اتسم الراب روک ذم راحالاب
 , هدنه زالوا حس هس | هبه

 . ردلام نانلوب هدندب هل بوهوم یی بم « یسیجنتلا .
 هه نا ینحا ضوعالب یلام کر هک هل وش

 ا هام یر کا لس و
 ىلةط هن هل رب هس اداد رسا خسفل اب ندلوا هل ب وه وم ی وه وم لام یتح

 . یدنفا یلعو رجالا عمت زامهلوا كلام اک |
 هد |یرمشم هکر د وشیبس كتسمال وا ماع هه هدهتسعاون | و

 كنهبه هدرلنو هلغلوا نو راس ودنک یراضق كنیرارکید

 قتنمردو یرصلا دوعسلاوا ردقو ضق نالوابحوم یتساع

 شمل دا ضق نوجا یتءفنم كربهتسم یخدراعتسم اعقاو .هبدنهو
۳ 

 قرف هد روص د SE روحام هاب | راسم هده سلا

 .ردنکدمزال دقع تبراع نکیا مزال دقعهراحا هکهلبوش .ردراوب

 هک ردمزال یلوا تب یطرش يا كلام و لاھ °

 هبه هسزولوا لوهحم یتح . ردیللوا مولعم لام وا «یسجرب

 حر کلع كلوهح ارز .قاب هیهدام ۰ ۸۵۸ » .زالوا حیح

 اکس یسشر ندلام الثم .قاب هرلهدام « 264 و ۲۱۳۰ .ردلکد

 . راتح در "هلمکت و دوعسلا وبا رد-اکد راح هسید مدیا هبه
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 هدام مکهتن .ردطرش یسلوا عفان هریغص كلام وب «یسجنکیا

 رونل وا حاضبا هدنح رش ها .

 هک هلن وش 1 ردنک هبه E ماکحا هئدص « هبه ٦

 تتنك با دوخا یلام نالواهعبدو در ریو هسمل ر

 هزار رولوا راح هسا قدصت هدفط یلرتم ینادلوا نا اش

 یتسهصع كلم عور نم هک | دات با مک هتن . هب دنهو

 بویلوا كنسودنک نیک انکل رولوا زئاح ها قدصت هنلفط

 . سداسلا بابا ف هدنه زالوا راح هسلا رول وا دات

 رولیهنلوا عوجر هدلاح ینیدهوب عوجر عنام ندهبه طقف

 . رو زلا لحمانم

 « لوا مکح .ردراو مکح یا هدنوب «هلبا باجما درج ۷
 هکدقعیه هک دوش لصا هداوب ارز .ردسمالوا مزال كلوبق

 یو صخش ر هنتهح لوف هدمه باحا مه یعب هنف رط یا

 یدقع و کا . راتخدر ردفاک_باحا زکلا هددقع و هديا

 یاجا هلبا هرابع رولوا لیصا ندنسف هسمیک ندیا عاقا

 3 .قاب هنحرش هدام ۰۱۱۷» .هسیا رل وس

 یریعتسه: اب یعدوتسم اب هدندب هلفط « با الثم هلتهج وب

 ید مدشا هه درج هدک دنا هيه یش ر نالو هدندز

 موقص لفط . ردقو تحاح هلوبف بونلو یفاک هدهبه تیماع

 كبا لام وب اریز . نوسهلوب كرک نوسنلوب هدنلاع كبا كرك
 کوچ .رولوا فان هنبانم یضیق كريخص هلتهج یندناوب هدنضبق



 یاد ردیضبق كنا نالوا طرش هلفلوا یسلو كریغص با

 .یتتنم ردو رالا حو

 هد ردکملعزا نیغنض مناکد نالف نالوا کم با الثم

 هه هدر دش ییدنلو هدندب كلا ناکد کدام بولوا هره

 ىلزنم كلم ناناو هد رابد رخآ E مک هتن .رولوا ما

 هما هروک ذم هه هسا داشا یساع راضحو هبه هندلو ریغص

 . یدنفا ىح یاواتفو هبنق رولوا

 ندقدریدیاب هسبلا هنیداو ریغص هسدیک رب هلتهج وب هنب
 لامعا تفو هکر کم . صهر و هنسهقش) یهسلا رک تم

 ریتعم هديا و ارز .هزازب هدا ناس یکوتا تراع هدذاحشاو

 . رووا دصف ناسحاو هلص ندنو افرع بولوا فرع نالوا

 هدلامعاتقو ینکودیا تیراع هلغملوب لاتحا یخدهتیراع تالذ عم
 قایهنح رشو ه هدام ۳۰ ,رولوا هه الاو تیراع هسردیا ناس

 . هبطاواو

 مدلآ نوجا لغوا رینص یلام وش هسمیک رب هلتهج وب هنی
 هدیولآ ثلهسداا تاق رب یک ینجهلوا كلام اک آ ریغص هسید ۰

 نالوا هلهح وهدامون .یورقنا رولواماع هه هس رد هنلغواریغص
 لالخا ینهبه تماع .یسقا عاشم ا لوغشم كبوهوم هدیه

 درخاب ییدنلو نکاس كنشودنک هسمک ر هک هل وش .زملیا

 ةرحا الب كصخث رب کید دوخان عوضوم یسایشا هدنن ورد

 نکا هدنرزوا ةراعا دوخا ینسهناخ کودبا نکاس ةيراع یخ

SS 

 inan و شی یک ی ی تا نو

 i وک ی ات
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 یسهناش صح كلم ا و و

 یورک ك لم دوخاب ینسهچاب نانلوب هدنرزوا یریم ضرا دوخا
 اریز ۰ رولوا كلام ك١ ىلفط هلساحا درحم هسا هبه هنافط

 ید یضبق كبا بولوا هدنضبق كبا یرب كرکو هاب كرک
 هت هه یسهلوب هدهناخ كنساشا الثمو .ردهدنمکح یشق كلفط
 ٠ نلعو یدامعلا دوعسلاوا ردررقم یهه کلب توو نام

 هسا ىلع قدصت لحر .سداسلاباملاق هدنهو یاب زر یدنفا

 .راصتخاب هیدنه یوتفلا هبلعو زاح اهنکاس بالاو رادب ريغصلا

 هدندزت كرکبد اب ینیدنلوب هدندی كيهاو بوهوم «ینانمکح
 سم تجاح هضق دیدم هحنل وا یش. ینبدلوا هعادو

 هلفط هرزوا ینیدنلوا رکذ هدهدام ۸۵۲ ی آ ارز .ردسماما
 هحنجوم هدام ۸٤٩ و كراو ضق قح هدقدلل وا هبه یشرب

 ضق دیدح بولوا یفاک یسلو هدنضق ااذ كهل بوهوم

 رهنالا عمو هیاده ردقوب موزا هضیق هجهقشب هلغلوا مزال ريغ

 تناما ضف یغق هدنلام یدنک كناسنا کنوح .یورقناو

 یرکید یرب هلغلوا تناماضق ید ضق یهدهه ی شالوا
 یدشعلوارکذ هدنح رش هدام ۷ رک دم ینج هلو ما هنماقم

 راکشا مکح روک ذم هدلام نانو هدندب كهاو یدعا .هیام

 ید ید كعدوتسم هحنلک هلامنانلاو هدندب كعدوتسم بولوا

 یک یدی كريعم یدی كريعتسم نکل . ردیک یدی كکلام
 رو و ۰ یدشعلوا حاضبا هدنح رش هدام ۷۸۷ ییدلوا



 ح اس =
 ` .رولوادراو لا ونود یدنامالوا راح یسهبه كراعتسف یکو

 یو یالوط ندنملوا مزال غ تیراع دقع نکل
 .یدلدیا رک ذ افا یودیا راغ

 هدنسهیرتو ر اب هنلفط یدنک هسمک رب هک هبلوا یخ
 - ردلعا داشاو مالعا مد داش ا هه یلام رب هلفط رب نانلو

 هداہشا بولوا مزال یدوحو كنا هلذلوا هدنلزنم ضق مالعا

 هدهسیاح رګ یغد دارشاالب بوبلوا مزال هدننح كنهبه هحینلک

 قعالاق ۱ روراس هدنارب دقت ی وهد وخاب كبها وا

 . هزار و راتم در ردضتقم داهشا نوحا

 سم هدام ۲

 ههرغصو رغم زی غ كرکو نع كرك یی (هلفط را

 ندنسلو كرغص یی (هنس2 رخا از ههونمو نونحم اذکو

 یرغ ندهسک ییدنلو هدنسهسرتورخ كریفصو ندنسصوو

 دوخاب كنسیلو ) و میاست ( هدکدنیا هبه یشرب )ل صخش رب
 كل ەسەك یفادنلوی هدنسهییرت و رج كريغص یب ( كنس
 هدنقح یغض یسلو كریغص ارز (.رولوا ماع هبه هلا یفق)

 « یک هداحاو عیب » یدوقع نالوا راد هدننب ررض هلبا عفا
 هلغل وا نددوقع نالوا ضع مش هسا هه بولوا كلام هيارجا

 .هاده ردنل والا قدرطن یسلوا كلام هارحا یا

 دومقلا حاضبا

 یکی نیدلوا لماشو ماع هب هرغصو ریغص ربت وب «هلفط ۱



 تن

 حورمشم لاونم مکح ید هدههوتعمو هوتعم و هلون و نون

 ۸ ردهرزوا

 ۸۵۳ یتج . ردیللوا لام عفان هریغص یش وب « یشرب ۲
 روک یزوک یا یشلوا هرز وا ین> هل وا حاضبا هدنح رش هدام

 یک كمما قافا یا هقشب ندقدمار هشيا ر هدیولوا راه

 هسشا هه "یشرب نالو یرضم قرهلوا قحال توم هریغص

 قاب ه هدام «۵۸۰ .زالوا راح

 هرغص هلهجو ون نیبیک هبه یو هبدهو هقدص «هبه ۳

 لوک اي ر یک رادو ازد لام لوا هدقدنلوا هبه لای رب
 .رل ص هدا هلالتسا هلا فرص هترازوما یدنک یآیوا هسا

 رک او .قاب هنحرش هدام ۰ .رلهنل وب جانو ربقف هکر کم

 ی ی وا هروک هاهقف ضەل هسلا لام ر لو ۴ و مع

NENهای بالا ملا  
 هاو لادا یا یاں های سای

 یسهراپ بولیتاص هدلاع وو . یواطحط یرام همنا کا
 . ردیلملوا فرص هنیروما كريغص

 و ات لاو کرویلوا تراشا هلکنو «هلضق £

 هدنضبق كيلو الثم اد لام لوا اما .یدیا" لکد و

 هلا لوق درج هحلوا نع لام روکذم .رونلوا رظن هسیا

 هحنلوا نید هدیوبلوا نیع نکل .یاب ههه آ هدام .رولوا مامن

 هدوک هرات لوق هک هلوش . ردشلوا عقاو اهقف فالتخا



 تن ۹۰

 رد_اکد مزال ضف NA هلوف ر و  رالم ال ضف

 . راتح درو هداز یراقنم

 لصاح ندنیج وز وش ین رهم ی هدنتمذیح وز نیداق رب الثم هک لب وش
 لوقهلبا لوقد رحم هدکد نا طاسنهضق ینحوزو هه هنلغوانالوا

 یروک ذمرهم لول ادم جوز اما بویلوا ما هبه هر وک هراتخم

 .رولوا ماع هدلاحلوا هسا ضق نوجما رغص كردبا زارفا

 فسا ها 0ا رک هشندنلوا اک ددا

 تجاح هضبقلاب طیلست بولوا ماع هبه هلا لوبق باجمالادمب هلیب
 .هاشالاحرشقیوجردقو تجاح هدهضقو زارفا یادم وا

 كلفط هلهجو هدام ٩۷ ارز . یدلوا ماع هه هلیضف كنلو

 ا ا ی هه د ووا كلو ااو لاب
 نوسالو هدنسه بر ورح كنسل و رک لفط رد دا فرصت

 . یلیز رولوا ماع هبه هلضق كنا نوسملو كرکو
 یخد رنو هکردهسمک زوقط دوصقم ندبلو ی هدارو

 بالا با یی دج ٤ بالایصو یو ۳ بالایصو ۲ با ۱
 یحو ٩ ۲ اایصو ۸ کاخ ۷ دلا یو یەو 4 دلا صو 0

 سرو یخدیراتالودراد و و .راتشدر AE رکا و

 یالو ةلدح ا دوحوم بالایصو الثم هک هللوش .ردهرزوا

 یردپ هللا یسیصو هدیولوا توف هسمیکرب هلتهجوب . ردقو
 ردیلواهدتالوهربغصندنردپ كنافوتمموقح یصو هدکدتبا كرت
 . هموصاب ةلاكولا لیق راتدر "هلمکت



 ت 6٩ بت

 یفصندنفرطیر ینجا نکیا دوحوم یردب رخص الثم

 كرد یعب قن ر لوا هدک دادبا هه لامر هموقص

 ریغص ك . زالوا ماع هه ها ضق یهنه ب ي

 للو رۆ ندا ارز : بیا کد وداع تو و

 هدنلاح یروضح كبا هکوبلاح بولوا ترورضیار, یرلف رص
 »٣« .راتحدر و هدعاقو رحمو هدنه ردقو ترورض

Sk 

 ع سا هلع ءا: رورو دو ن وه

 هشدعبام هروک ذم تالو هدنروص ینیدلوا بئاغ هللا هعطقنم

 ارت رجا راو هه كیا کدو را
 اک ردا لاقا هتدعلام تالو ندنفح هلوا تعا ترق
 . راتحدر

 كنس ص ارز . یدلوا ماع هه یخد هل ضف كلو م

 تک ا یک ینادلوا قحا هظفح یلفط ءان هنیدب توش

 ا ید لی ثلام نالوا هر نوا اس ک
 ردراو ی الو هعفا قرصتید كنس ص هلغلوا ندننارورض

 رک

 هعطقنم تبیغ دوخاب توف رلبلو ررح یناجرد هدالاب هتشیا
 ندرلدلو رک ذلارام هدهسیایناکیضق كند ص هحنلوا باغ هلبا

 فالتخا هدنوب ؟ ردیمیفاک یضق كنب رم هجاوا دوجوم یرب
 اهقف ضمب یک یاولوو یناتسهقو یدنجرب بولوا عقاو اهقف



a 

 حس ناخیضاق والم یراکدتبا حیجرت یتهج یسلوا یک

 هاراشء هکر دشملا ناسو رکد یکودیا و نالوا هب اتفمو

 4-غل وا تافصبلاع تاذ رب سفللا هتف رونلوا داهعا هحیحصت

 ردشماا ناس مساق همالاع یخح هه وا لودع ندنححضل

 نو هطوسب»یف هدازرهاوخ مالسالا خش لاق .راتحدر *هلمکت و
 خالاو داو بالاو ینجالا نيبو جوزلا ناب یوسن» انحاشم

 بالاناکناو مهلایعیراک اذا ریغصل | نع ءال وه ضفزوحم اولاق و

 ی واطحط یته هب هاو حیحصلا هاو راتشاوه و حق | رضاح ,

 و تل اند یزهلواقلطم یولسم هداروب ید هلج

 درشت هلب دق یروصح مدع كل و ی كنصف كند م

 ردشلدا لود لوق و هات هر هدام 1۶ هلغل وا شماملبا

 رولس هلسد .

 ینحا هدلاح ییلدنل و هدنلابع كح زج راځ هر هبلع ءا

 دج بولو اح هد | لوبق ی د دج و هه یلام رب هم وق مص ربغص یسی رب

 تابحر یردب كم وقمع ریخت هکو لو . رول وا مام هبه هل .ضىق كم وق رم

 یک ینجا و یصو « ما « خا ریغص رب مکهتن . هنلوب رضاحو

 یسیر, هموقم ربفص بولو هدنسهیرت ین هدنلابع كنیرپ
 ریخص هک ولو . رولوا ماع هه هلضق كرلتو هتشا هه یلامر

 هنلو رضاحو تابحرب یسلویکیدجو با كموقم .
 قرهنلوا فافز هنجوزو مم وزت هرا زیق رب هریغص اذک



 او
 طق كنح وز هشاهمهیلامر 5 | یسبرب نکیا داع یحوز

 . هدظفح ی هرو صه رغص باارب ز .هنل ون رضاح باهکو لو ر واوا مام هبه

 ید هه ضبق بولوا شملیا هماقآ هنماق» یدنک یعوقمج وز

 تیالوارب ز. رولواماع هن هسا ضق یخ د نا ی هه و و .ردهدظفح

 .رح حیحصلایف الوا اهلتم عما نعناک او

 قح هضصف ی راقحالا كل هرو نم هربغص كم وو جور اما

 كجوز یخد فافزلالبق مکهتن .یواطحط ردقو یتیحالصو
 . ردوو یس؛به ضف قح

 اک هدعم حرش و حنم و رحب و هرهوجو دیرح و هباده ۾

 درانایعوب یلو ین كرانوو شلدیا حیجر یتهج یسالوا
 هلغمالوا هلا با ضیوقف هسخوت بولوا ترورضیار ق رصت

 A هصوجح ردرا_شعد ردقو ترو رض بالا روض> عم

 . قاب ههدام «) ۰ ییتنم رردو راتدر

 شضقراذو ارز . یدلسد یفق كنسصو كنسلو ۵

 رغ ددو نیک تاسعا شا استقرار
 ندنفرط صخشر ینجا نکیا هدنسهسرتو رخ كدیز لفطرب
 هه هسا ضف یهبهو قتحار رکید هدول وا هه لامر #1

 0 1 . زالوا مات

 هک هدام ۲ جم

 ( یش رز عفا هیهزبع هبص دوخاب ( هزيم یص)
 یس ص دوخا ( یسلو زا یک یردپ ( هدقدنلوا هبه ژ



 هتس 86 سن

 اناسحتسا 6 هه هلیضف ) و لوم  كنسودنک لس هساواژ

 ضح عف نوا ریفص هدروک ذم ضبق ارز ( . رولوا ماع إل
 هرزوا ینادلوا نا هدهدام ٩٩۱ سا ریغص بوللو

 .هنانکو هب اده ردلها هل رشابم هشنالواضح مه نوحسودنک

 مدع كنلقع یرابتعا مدع كر لقع هکردوش ناسحتسا هحو

 .ردقمالوا ما یرظن هروما بفاوع نالوایهاظ هلبسحییادتعا

 فا در ت «یک ےک د یدر ردم فرصت هلع هات

 یک مسب نالوا و عفلا نب یک یتیدلوا نوجا ییف

 عفا نیب یح قد هلو انو ارظن هم ود صریذص یخد یدركف رصآ

 هدکدروک تعفنم یسلو هدننزاحا كف رصت نالواراد ررضلاو

 صج عه هد یص هک فرصت رب هلذلوا شعلوت یزاحا قح

 بولوا هدنذوف كن | تعفنم هربغسینب هداف ورظن هدنو رولوا

 ضثو لوق ینب قرصلوش نانو ضح عفا هریغص هسخوپ
 .ییلیژ ردقو هدن اف و هددر ین هبه

 3 ەدە وب رار هلغملوا فل رعآ هدهدام ۹٤۳ ربع رخص

 كاردا و لقع یکمروتک هلا و یعج یب یلیصحت » یلیز یزیم
 . ردشملیا سفت وند « هسمک,ندیا

 هسیا لکد رتعم .ردلکد اب ردربتعم اب قغ كنس « لآ وس

 هسیا ربتعم اما بولک مزال قمالوا مام هبه هلیضق یدنک

 راتعا هنضق كنسسلو یی هفلخ نکیا راو یتلها كنسودنک
 . یدردنا اضتفا كماندیا

 تا



 4م

 هللعف یدنک .ردربتعم ىلقع هدنلبصح كمع عه «باوج

 هدنقح تعفنم لص# نوجا یغص هدکدلدا رادتعا هقلخر ارب

 هلغلوا تعفنمر فو هدنوب ندنغجهلوا شادبا داشکو قرب رکبد

 ۱ . ییع رد راج
 دوبقلا حاضیا

 هبهریع تولوا یزارتحا هلراشتعا رب رعت و « هزيم |

 هلرتشم هدنسهرا نیداق هللا را نکل . ردهلبوب مکح ید هدهبه
 ءراردبا افتک | ها رک ذ ییشک را اهقف ءدلثاسم کۆ نانلو

E aT1-2۳ تهی ق یصتو و عزا  
 فدا ها هه یشر هزیم ربغ یص کل . روش وا

 یهدنل وا ناس هده | مقام E .یوح زالوا ماع هه هلبضبف

 .ردیاعا ضف یسب يک ا یسالو هلهجو

 عفا هزیغ ريغ ریغص تولوا یزارتحا دی و <« عفا ۲

 هوا نیت یخ تار قم دن سه اه تكهاو هلو تورا

 هقش) یک یجهیما هراب رب چه هدقدنل وا عس هدلحم شدنلو

 قلوعوقو فرصم هداز ندنسهداف هدقدلواقح هنل والقن هلع

 هرهاو بوه وم بولو ا هح هر وک ذم هه هار ولو! یعاد ی ر ضم

 رول یر کا هز ریغص مک تن O رولوا كر و در

 نالوا قحال.قاقا تنوم هقش ندفدنوآ شم ی فتو

 دوتلوا هر هبهاو بویلوا حیح یلوق ءدقدلوا هبه یث
 . الرش و دوعسلا وا



e ۱ 

 طقف پولوا هلبوب مکح یند هدهقدص و هیده « هه ۳
 . هزم. ریغض هک هل وش .روش وا زارتحا ندید یادا هللا رسما و

 هست ماست هموقم ریغص یجروب هسمیک رب نالوا نویدم

 سقم هبهبه هدباب و نيد یادا هلتهج ینحهلوا یر ندنید
 . قام ههدام « ۸٩٩ یوح ردلکد

 هليسهرابع ییو یتعب هلا ریا و هل هسلوا یسلو ۽

 كن | هدهد یش ر هر ریغص هلهحو هدامون هکروشا وا تراسا

 یخد هل.ضف كنس ۱ كند و یک لوا مام هه هلص

 کیا كمفن لیصحت نوجما زیم یبص هلتهج وب . رولوا مات هبه
 . یلیز رولوا لصاح یتیرط

 یلام نالوا ه.ه هو ربع یفص « هلضف و لو ۵

 هسا در موقع ریغص یک کج هلسهدیا لوبق روک ذم هجورپ
 نالوا تبا نوجما رغص در وش کنوح . رولوا یخد دودم

 ET موقص ريغ“ هلتهح ىج هبلوا یدوم هنلاطبا كقح ر

 ف هرغص « لاوس . ةيهلاف یوم رولوا كلام
 یدّوم هللاطبا كقحون ا درو تباث لوق قح هدقدنلوا

 ند ودرج قوقح بويملوا ىلام قح لوق قح «باوج .رولوا
 یسلو كريغص هدیونلوا هبه لامرب هزيم ریغص نکل . ردب رابع

 یتح .ردقمالوا حیدر وش نالوایهاظ ها در یهبه وش

 هدهده سا مع رخص 2 ەد۹ سا | در ین هبه هلهحو و

 . . یواطحا و راتح در رول وا حین ها لوق

 عوجر ندەبه هد قدلوا هبه هريغص هل هجو هدام و



 بوهوم لات نوجا طاقسا یعوجر قح هلتهح یحهلمهللوا

 رظنا و یبصلل ةحلصلا نم هن ال .ردیللدیا عیب ندنفرط اح
 وجرلا نقبت نا ابجاو ناك هبانللعام ىلا انرظن نا و کام

 . ىواطحط رر و ىضاةلا مكح ىف هوح و بالا ناكو
 ضوء ندريغص لام نوجا عوجر قح طاقسا هسخو

 یورقنا رونلوا حاضيا هدنح رش هدام ۵ مکه تن . ضەلرو

 چک هدام ۸ ی :

 هه ارابتعا ندتقو ر كج هلك یی ( هفاضم هه )

 ینیدل وا حاضبا هدنح رش هدام ۸۲ ارز ( . ردلکد حس )

 .ردلکدحیگ قلعت هطرشو یسهفاضا كناکبلع مومعلایلع هرزوا

 وش اراعا و ندنیراب ا ( ندنشاب یا كحملک العز

 هسید )ل مدلیا لوبق ید هل بوهوم و ( مدتیا هبه اکس یلام
 حس هلغل وا هفاضم هه ید یقر مک هتن ( . زالوا حسی

 . رردو یواطحط ردلکد

 هکر دک اكلم هن رکید هرکه ها نا کر ءیقر

 . رولوا كبلع فاضم هنتوف نامز كنهسمک لوا
 اوک بولوا ذوخأم ندیاقرا نالوا هنسانعم راظتنا « یقر

 سفر ا زواوا رظت هتیف تهام نا تیم
 كنس لام و م4تساا رولوا توف لوا ندنس ن بهت ا

 نوسلوامْن لاموب كهسیا رولوا توف لوا ندنب نسو نوسل وا
 ۱ ۱ هنفرط .رودیا راظتنا هنتوف لرکید یر یه ابوک بولوا كمد



IE 
 یخد یدنفا اغ © زالوا كلام هوهوم لام هل بوهوم هروک
 كلذ و ال یراد هقر ۳۹ ۰ ردشماسا افا هرزوا هحو و

 نوکتف كشلا ةبهلا تش | نیمالا لمتحا ال نکل و اج
 هنت كلوب فسوب ىنا ماما نکل اصخام رهنالا عمم ةيراع
 . ههلا لوا ىف هماخ ردشاوا لا

 ندنغجهلوا تیراع هدهل بوهوم دی « بوهوم طقف
aباده رول هديا رادرتسا یراو هافو دعب اب عفاد یلام ر  

 . ما ادبع و

 ارز .ردلکد نوما زارتحا ندهقلحم هفاضم یهدهدام و

 هدهنسمالو هدهنسلو دوحو یی همدعلاو دوحولا رطخ هلام

 لام . ردلکد حک هه قرولوا قلعم هطرش نالوا لمتح

 مودقو دیز لوخدک .نوسلوا نيد كرکو نيع رک بوهوم

 لاقوا كردا نا كلوه هربغآ رعلا بحاص لاق یواطحط دلاخ

 . نماثلا باماا یف بدنه راح وهف دغ ناک اذا

 نالف ا هسیا ررک هبهناخ وش هسمک نالف : لاثم هنع

 حس هبه هاد مدتناهبهاکسیاموش هلا رولک ندرفس صخش

 كاضم نه تنتم نآ اهجوزل .تلاق ةا ضا .هدازیمنع ردلکد

 اهنال لطا وهف ةفدص كلع یرهش تلاقوا لح ی تناف اذه

 اذه ضم نم تم نا اهحوزل تلاق هضم قلعت و ةرطاخم

 كاذنم تناش یرهمنم لح یف تناف وا ةقدص كلع رهو

 را



 .نماملا بالا ىف هیدنه جوزلا لع رهلاو لطاب اهل وقش ضرلا

 تكس نالوا ا هدا e هدکداک نواب : لایق ی

 یفصت ر ا نسیر نس ندنا اب نوسلوا كنس شو

 نوساوا كنس ینصن رکید اب نیسیر ندنفصن رکید هدککیدرو

 هک راو ردق وش . نماثلا تالا ق هبدنه رولوا لطا هسید

 نيد اب نیس یر ندید نس مهلا رولوا ن هننودم ناد

 یک ینح هنلوا لم هتصوو حب ه سد نوت وا لالح اکس

 ناد و . رولوا زی هسرولبدا قلعت E f ط رش

 مانار او حب هد ناس یر ن-هسیاراو ا هدنس مث هنو دم

 . یتش لئاسم ی راح رد رولوا

 یرعارز .ردنوحازارتحا ندارم یربست هفاضم هبه اما

 . ردلکد هفاضم هه بولوا حس

 هدنابح نس یمهاخ وش ه هبهنسک رکید هسمکر  «یرمع
 دوخا « هرزواكلدیا در اکب هرکصندکنافو مد ر و کس هقدلوا

 هرک-صادع افو مدر و اکس هذ دلوا هدناح نن یههاخ وش»

 عوقو الا هحور هتشلا . ردکعد « هرزوا كلدا در همهرو

 لام ید هسلوا توف, هل بوهوم بولوا راځ كيلع نالو

 هنسهرو كهل بوهوم بولدیا در هنئراو اب هبهاو بوهوم
 هرعصتدشنافو كهلرمعم « یر ارز . ررد ردا لاق_تنا

 ےہ كیا هلتیج ینیدلوا كيلع لالا یف هلیطرش دادرتسا

 لطاب هللا هدتساف طورش هه کنوح . رولوا لطا طرش و



 میکنم ۱4۰۰ =

 هطرش نم دقع لک نا اذه ی لصالاو . ردنددوقع نارلوا

 هدام «۸۳» نهرلا و بها اک هدسهال طربشلا ناف ضیقاا
 .نماثلا بالاق هدنه و یرصلا دوعسلاواو یاب زقاب هنخ رش

 كهل بوهوم «بوهوم لام هدفدلوا توف بهاو مەت

 رد زلدبا در هنسهرو كنهاو بولوا

 ES یک یج هلی هلوا هدراقع یر

 . ملطادبع روایبهلوا یخد

 e ٥ هدام 8

 طرشو حب ل هقدص و ( هبه نالوا هلیطرش ضوع])
 هطورش ناکعالا رده هحنمکح هدام ۸۳ ارز ( ۰ ردرتعم

 ةلرع ضوعلا طرش ةقدصلا و . ردمزال قعلوا تاعا

 . عیاسلا بابلا ىف هیدنه ضوملا طرشب ةتهلا

 دوقلا حاضبا

 رک دف قرهلوا قلطم هدارو یظفل ضوع « ضوع ۱

 كن .نوسلوا ضوع ةقبقح كرک هک رولشالک | هلغلوا

 و او لام یا اک لا
 کیک رظ دارت و ا مدع و یکم هدکل رب نوت

 . رولل وا حاضیا ET یجرش كنەدام و

 ندیدیبقت طرش دصقم ندطرش یهدنو « هلیطرش ۲
 هدیه 4 ردوش یلیصه كنو . قاب هنحرش هدام ۰

 . هدو هکرولوا یتلعت ا طرش روک ذم هدقدنلوا رکذ طرش



DEE ETی  

 .روناوا رک ذ هللا طرش تادا و ظافلا یک هسیا دوخاب نا
 ۱ 7 ردلطاب هبه و

 هنر هسمکرت هک هل وش . نوسوا .لع رک توش وم

 و تورو هحلوا ى دوخاب كەسيا راسهحنلوا ی

 نسح هلعهحنلوا هنحوز هحوز دوخا نوسل وا كنس دلها

 هسر و یراقع ر ود نوسلوا كنس كسا ردا ترشاعم

 ۱ . هحش و یورشا ردلطا هه وش

 حالم هک هلو نورا سد رک وغو

 رولوا توف ندقل هتخ 7 5 هنحوز نداق ر ناشو

 نوسلوا كنس مرهم شوغ ردق وش نالوا هدکتمذ مهسبا

 هد رش هدام ۸۲ ارز . هحش زالوا حس هسلنا هه ود

 یتح : ردلطاب یتلعت هطرش كناکلع هرزوا ینیدنلوا رکذ
 ملست واطعا هبهاو طو رشم ضوع هدب ولدا ط رش ض وعهد ههو

 قاب ههدام «ه۲» .هضف زالوا باقم هتح هه هل هسلف

 لع روک دم طرش هکرولوا یدبش ا طرش روا

 وش .روللوا رک د هلیسراع هلطرش ابو هرزوا و رلسهلک

 دوخاب مدا هه اکس یلامو هرزوا كمر و ضوع اکب ی هبور

 هررد ORE بولا ادهیض وعآ نا ىلع لالا اذه كتهو

 ۱ هدف ھا هاب ی طه
 طرشو هبهوش .ردیسلوا مالم كرو دم طر «لوا مىق

 هدهل یسهاثما مکه تن ددو ۲ نالوإ ناس هدهلع . ردح,

 روش وا رکذ
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 و .ردی-1 وا مالم بغ تب فلاخ دارو دم طرش «ینامسق

 دساف«عسهلاهدساف طورش .ردلطابط رش طقف حییحهبههدر دقت

 تولوا هدینشاضم ابو دساف طرتش ارز .زونلوا داف هش کیا

 هدناعربت یک هبه هسخو بولوا یراح هدناضواعم هلا ایر

 لطباو یرمعلازاحا لسو هلعییاعت هللا یلص هنالو .زالوا یراح

 ةنرول نا اهل و هل لا وع دد اهعوخر قارمعلا طرشت

 ا ها ره

 هسا ماست و هه ES 1 یامر هک ر هلتهح و

 میلست و هبه هند رب: کیدا لامز رک ده صخشوا هک هادط رش و

 لطاب طرشو حیح هبه هبا عس دوخا هديا عیب دوخا
 . هدنهو حقت رولوا

 كده هحنلوا ىغا كلم ید یر هسمک رز هلتهج و هن

 یسودنک ردق ههحنلوا ین-هناخ دوخا قلآ یدک لو

 حی هبه هسشیا ملست و هبه هنیدیفح هرزوا قلوا نک اس

 . یدنفایع ردلطاب طرشو

 همه هاطرش كما س ندنسهبه بهاو هلتهجو هنب

 یلامرب هسمیکرب یکی ندلوا لطاب طرشو حک هه هسشیا

 او كم 5 هس | ملسا و هفذص اب هبه هرم 9

 ۲ یا هر وورک هتسودنک یترادقم رب یک  یعبر اب ییلث كلام

 هتک وا بولوا لطا طرشو حس هقدصو هبه هديا در



 س

 , ضوع لدب اکوب دوخاب هدر یرادقم رب چبه ندلام روک ذم
 .. ردلکد روم کمریو

 ملسلو هبه هناخرب هبهنسگ رکید هسمکرب هلتهجو هنب
 قو ناعم ريا نعم كن هاخروک دم هه رش لوش هسلبا

 .هیدنه ردلطاب طرشو حسح هبه هرو هبهاو هرزواقلواضوع

 رالابم ه یبقخ صوع

 كمریو ضوع)) مولعم ین (هلوقموش هسمیکرب الثم» ۱
 هنیرب هلیطرش كما ادا یتید رادقلا مولعم كننسودنک دوخا

 (هسیا ردیا تباعر هطرش لوا هلبوهوم هدکدتیا هبه یشرب
 هه هيا رابا ادا ید لوا دوخاب رزرو یضوعروک ذه یب

 ندهبهوش قرآ هرزواینردنلوا ناس هدهدام ۸۱۸ ینعل مزال

 كرکو نوسلوا ینجا كرک هلبوهوم .  رولوا) عنتم عوجر
 یعوزل كن همه وش نکل .نوسال و یر ندب راقاررحم هدهدام 1

 لوبقو باجما درج یک عیب هسخو بولوا هلبضباق كنضوع
 تهاو یعب . قاب ههدام ۸ ۰ رداکد هلا ضوع دهعآو

 یځد هل بوهومو رديا ماتو هه یلامر هلطرش ضوع

 ههاو یضوع نالوا طورمشم کت دک دن ضش یام وا

 ید ندنهح يا هسلا رابا ماست و ضق هدواو ملست و اطعا

 ی یاس ەدا دادرتسا یوهوم هاو هدرولوا مزال هبه

ER3 دما دادرئسا یضوع ید  

 هلا هاو الثم هکهلوش .زالوا مزال هه ضااقلانودب اما
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 هلبوهوم طقف هدیودیا قافلا هضوعو هه یل اکو هلبوهوم *

 یضوع هل بوهوم هحنل وا شما ا ماست ههاو زونه یضوع

 ٠  بویلوا مزال هبه وش هلسب هسنلوب ایهمو رضاح کما میلست
 ی ولو ردتقم هعوحر ن دنسهبه كرها لوق یخوعبهاو

 كاكاو هکولو 0 ندضوعكول بوهوم

 ضوعابشا هلوقموشهسمیک رب مکه تن .هنلود یضارهنمیلست كوهوم

 هدلاح یيدلبا ٤ ات و هه ۳ ضع ها | رو وا كرو

 ندنسهه یخد هم وا هحنسم ر و یهروک ذمیایشا یا

 هلطرش هلبوهوم هلهجو وب . یدسنفا ىلع رولیبهدیا عوجر

 هلو یعوجر قح ندنسهبه ید كيهاو هحنیقا تیاعر
 یطورشم ضوع هسیا شما كالتسا ییوهوم لام هلبوهوم
 و او لا رو و او ال نخر اا ا
 نماض یلدب كبوهوم ینیدلوا شما كالتسا هلبوهوم هسیا
 كىهاو هلا كالا یوهوم لام هلبوهوم هسخو .رولوا

 . ههدنهو یدنشا ىلع زماسد یدلاق یعوحر قح

 و ةا نوع ةا وا دست د «لتاما
 ءاا ارظن هتسانعمو هه ءادتا ارظن هظفل هحالوا روك دم

TTT TT ATs ۳ناب ی ی ی یا یاب ی ی نا ی ی شی یک. ی شک تی ی یی ی یک تی  Oیا ی ی  

 عسلا ةهجو اظفا ةبهلاةهج نیتهج ىلع لمتشا هلال . ردعیب

 نکماو نیتهج ىلع لمتشا ام لک و اہ ممجا نکما و ینعم
 یلوا هجو ولو نیبشلا لامعا نال امهلامعا بجو امن جا
 ءادسا هه و .یل هه هدنوم ض ص هب انع اه دحا لاها نم
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 3ء تيما عنام عویشو مزال ضیق ندنكيدلديا رابتعا هبغ
 رتعم ندا نیدلادع ندنکیدلدیاراتعا تو ءاماو یدنلوا "

 کد هتف رح اا ضوع اما . قاب هننح رش هدام ۸۷۷ یدللق

 كلاموش ینعا اده كالاع بولا اده كهو الاثم هسلا رونل وا

 ةسشا لوق هدوا بود مدا هبه اکس هور و هدنلباقم

 ون رو رد دا آ وب دات شا تولقا 4٩ کف
 . قاب ههدام

 یکذلایآ هتنرزوا یسواهه ءادتا كضوعلا طرمش هبه

 .ردط رش ضاق هدنضوع الوا 0و ردا عرفه لسم شا

 هلن | څ رص ندا هدنس ربع كتهبه سلح و اقاطم هدهه ساخ ینعل

 . یدنلوا لیصف هدنحرش هدام ۸۳۷ مکهتن .ردمزال ضق
 مياسنلانم عتب نا دحاو لکلو ضنقلا لق كاللا ام تشالو

 . یواطحط

 ید هه ضوملا طفت لام نالوا تف ليف اا

 نانلوب تمسق لباق هلتهج و . رولوا حح ریغ هللا عوبش
 رولوا لطاب هسا هبه ضوعلا طرش ینمسق ر كعاشم

 طر یتص كلام ی نالو تمص لاق ىف .توتتلافا
 یکینج هیلوا مات هبه هسنلق میلست اعاشم هدیوایدیا هبه ضوعلا

 راتحم در زالوا ماع هسلریو ضوع ینصن كلام رب تمسق لباق

 : ميل ادبع و

 هسا هه ضوعلا طرش یلام كنبدلو ریغص با الات
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 ةبهلا تناک ولو یا .ردلکد زئاج هروک هفسو یاو مظعا ماما
 روا ضوعلا ولو هرهاطو دعب لصح وا لق یصال ءاح ضوعإ

 ع كسدلو ریغص هسلا با بولوا عوت ءادننا و . یواطحط

 .قاب ههدام 0۸9 .ییلیژ نمهدیا عرب یتلام

 خسف هبه ی الوط] دضوع تلق و ررغتو نیغ رابخ اعار

 را دو سوت
 زالوایراح فلاح هسنلوا فالتخا هدضوع رادقم ًاساخ

 . رونلوا ناس هدنلوا حم كنهآ ٌهَقحال مکه تن

 . ردیا عرفت هلئسم کیا رک ذلایآ هنسملوا عیب ءاہتا

 .رولوا هدنم >عس بولواح رخ دفع ضاقتل ادم ال وا هک هوش

 هلوق . رولیبهنلوا در هللا تبر رایخ و بیع رایخ هبلعءانب
 اذکو ةيژرلا رابخ اذکو ضوعلاو ضوملا ىف یا بملاب درتف

 . یواطحط هعفشلا

 ,. قاب ههدام ۰۱۰۲۲۰ .رونلواذخا هعفشلایهساراقع ارنا

 ءادّتسا هحلوا لوهحم ین مولعم رع ضوع اما

 . رات ردو دوعسلاوا رولوا هه یخد ءامنا یک ینیدلوا هه

 هسیا هلا دساف طرش بواوا لطاب یطرش ضوع لوهج اریز
 ضوء نا طرش هبهو ادا . مياخادبعو ررد زالوا دساف هه

 .حتف امولعمناک اذا حصیاعا ضوملا طرشو لطاب طرشلاف اش

 هدهسناخ یاس وش كررد هکروی د هداز یعنع رردلا یشح

 ضوع نایلدیا نییعت» كنيناولح هدهسیا قفاوم هنالوا روکذم



 O تم

 اضتفا یویحم ضوع هه ارز .ردزباح هيه نالوا هلیطرش

 «ردکهل بوه و٥ یعب ثكضوعم زوس ین لوق هدضوعو ردیا

 ضوع یخد E لاثم وش . یہا ردفلام هناس ود

 هل ر وص هب یک شدت وا مولعم یحهلوا تقون ارز ردلوهحم

 رد موطم یاس ها اف ها و
 تاماتب" یس مات هڪل وا 9۹ ر كلذک ) ۲

 ملستو هبه هنیرب یلام لوقنم اب ( یراقع كلم هل.طرش

 , تدم ر (یهاو هرزوا روک ذم طرش هل وه وم دک یا

 ھاو نگر يسار کملس ) ید تلد دعب م ریست تک نا

 دادر سا یراقع لوا هلا عوجر ندنسهبه هد ول وا مدان

 تدم رب هل بوهوم هده ه نالوا هلهجو و ( نصهديا
 ه وشوه لام ناو هوا توف بهاو 2 ندک رس

 هرزوا روک ذم طرش هلبوهوم مکه . نمهدیا هلخادم

 نما هسلوا یراو بولوا توف بهاو نکراس یهاو

 ES هحیش al یا لو
 كسهاو 4هساا .ردیا عاتما ندکماس ی زالوا 2

 تایحرب بهاو هلټهج و . ردراو یح هدادرتسا یوهوم

 هلهجو رب یک مو هه. مرخا یلم و هلتوهوس کا

 امطق اکو هلبوهوم زونه ارز .نعهدیا جارخا ندنکلم

 . ردشمال وا عطقنم یقح ك.هاوو كالام

 هرکصندک اس تدمر طورشم هجورب یهاو هلبوهوم اما
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 توف هل بوهوم ین یسودنک نکیآ تایحرب زونه بهاو
 بویمهللوو تحارص هدهبهقف بتک راد اکو ؟ردلصت کحهسلوا

 شمامهدبا اها ههاو ینماعكضوع طوربشم هلبوهوم طقف

 یخد یناکءا كماسو شمامهلس ردق هبهحنلوا یهاو ین

 یرظن كنوت هکردشمالوا مزال زونه هح هلعءانبو شالاق
 .لهدیا رکذ یهلئسم یا هرزوا قلوا

 لنوو ضوع - لرتا ۲ نو تسمه ag هلی

 هدی ودبا ملت و هه E د یسەاخ ثالم هرزوا

 هسمریو یتسیقاب بوریو یتوتلا یتا زکلاب هل بوهوم
 ههآ بوهوم یوتلآ ىلا یدل ا بهاو هس | عانتما ندکمر وو

 هدام ۸۸۱۸ میکهتن . رول هديا دادرتسا ینسهناخ كردیا در

 قاقحسالب ضوع ضم هرزوا ینجهللوا حاضبا هدنحرش

 یوهوم هلادر ههاو یضوعقاب هل بوهوم هدقدنلوا طض

 ۱ یک یخهسانبا دادرتنا
 بوتوط هدتنحوز راد یدک وز هنات هلئسم

 هه هحوز یرهم هلبطرش قماماشو رد هتفو نالف

 لطاب هه هشا قلطت لواندتقو لوایآ جوز هدلاح ییدتا

 شمیالدیا ناب تقو نوجا قیلطت مدعو كاسما اما .رولوا

 یورفا رولوامزال هه هساشو هرکصندک اسما تدمر هسلا

 اهکسع نا اهدصق اقر كاذا تفوت م اذا لبقن

 .نماثلا بابلاف هیدنه ظفللا قالطال ةربعلا نا الا عن لاق شاعام
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 وات ندکد سل تدم رب یهاو . هلبوهوم یدعا

 لانحا ییا نوسجا هلم یهدنلاح یوف كهل بوموم
 رولک هرطاخ

 هلبوهوم فوم «بهاو ااف هوس کیا یکالارام ۱
 قرهلوا نماض ههرو یباثم هقف كيدم ییدنلسا ندنف رط

 كهل بوهوم هسخو .ردیا دادرتسا ندهرر ینوهوم لام

 هدلاح ینیدلوا و فا ما توهومو و

 مور یهاو كردا طض انا ع ىراقع لوا فالالا تد

 . ردلکد زئاج ققارب
 ىس هلهحو یدعوهعت كز روم یسهرو كنافوتم ۲

 کس كردیا طبضر اثرا یوهوم لام بول تافولا ىلا

 تهاو هلسهرو اول یوهوق طةف .ردیراعد زکح ها در

 یدین هه دفعو ینهواقمو طرش كد تورا

 . زامهلوا تموصخو یوعد قح هنوک رب هدنرانب هلتهج
 تا رب هلطرش كلرو ضوع هبدنخ میس ددع نوا مکه تن

 نیشپ ینسهبدیم شب ید هلبوهوم هدیولیدیا ملستو هبه
 هرزوا كمريو هرکصنوکحوا ینسقانم بورو قرەلوا
 كهلبوهوم هسلوا توف نوک یجنکبا نکیشملیا لاهتسا

 لکد یضار بهاو كرهربو ید یهبدب شب قاب یراو

 لانحاینکیاوب هلع .زامهلواقح کا طض ینآ نکیا
 ,ردتفاوم ههقفو تلادع لامحا یلوا و طقاس ندراستعا .
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 هرزوا ینجهنلوارکذ هدنسنان ثحبم كنهقحالرک ذلای آ اعقاو
 كيهفوقوهتالغتسمو تافقسمو ه ربا" یخضارا هلط رشكملسا

 عراق تاتو هحل وا توف هلغورفم هدنلاح یعارف انا

 ا و هده لا راکرد یرلقد لو ا ینهح كملس

 .ردلکد زاح یاو اکوش ی

 كضوعلا طرمش هبه هرزوا یفردنلوا حاضرا احرش اف |

 قم هک ل یو کوش واوا هجا نسباق یموز»
 ین راقع ال هلمطرش كماسس یون هل وا ا

 شعءاس یهاو زونه هل بوهو» هنگ دنا است و هه هنر

 .رولوایعوجر قح كيهاو هل هساوا یضار هکءلسب نکیآلکد
 هوالع ید « هر صز دکر وب تدم ر » احرش هبلع را

 تدم هسلوا شلس تده ار هل بوهوم ابقاو . یدنلوا

 ین>هلوا شاوا ضوقم ضوء یسلسس نالوا هدهرو دم

 لو ریس ا اردو اطتقم سل کما ید نزا هات
 هک هديا ع وج رندنسهبه بها و هحنل وایضارهیاطعایضوعنالوا

 هداوتف یبدریو نوا هلم وش كنیدنفا ىلع مالسالاخیش

 ِ ردشعل و دوجود و دف یحد

 تدم ر ارز . یدلمد « نکا یخار او هدلاّنم

 یوهوم لام بهاو هسّیا عانتما ندکملسب هرکصندکر اسب

 یلد هسلا كلممسمو . رولسهدیا دادرتسا اع هسا دوحوم

 ارز . نمهلبدیا راجا هکملسب هسخو . رولسهردتبا نیمضآ
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 را را ناتسا فقر هکو لاح بولوا عربت هه

 یمکح ضوع
 طرش و حب یخد هبه نالوا هلا بط رش نیمکح ضوع

 نیم هنگ رو م لرون قیلطت مدع یمکح ضوع .ردرشم

 كمروتوک هج ینسودنک یحوز نیداقرب هکهلیوش .ردرایش یک
 لک دور فد کی از دیس دوش و ناسا کا
 هلن | جح هه یعل هدو هسشا هه ی رهه هشحوز هلمطرش

 ضعب یک ینیدلوا هدنلزنم ضّوع طرش بوث عطق و ناسحا

 یجوز دوخاب كما لظ كرت هنسودنک یسوز «نیداق رب اشم
 ین رهم هلطرشقماماشو دوخاب قوا نکاس هدکلرب هلسودنک

 6 جوز هلعل وا من کت هش ضوعلا طرش هدو .هسشا هه

 كنهه هسعا تماقا هدکلرب هلکن | دوخا هسا لظ هنسهجوز
 ةققح ینکس هدکلرب ,هلبا لظ كرت . ردراشعا مکح هتنالطب

 رانو نوح . ردراو.-یتماشم هضوع ةا ایف هدهسلکد ضوع

 هحوز مک هتن . یرصلا دوعسلاوا ردیا عافتنا هجوز هلبا

 هرزوا كمامللا لطو كماعا برض یتسودنک هنحوز ی رهم

 یکی نج هلق لب اح یرهم هست اظ هنس هج وز ج وزار خوم هدب ودیا هبه

 ام رض ناو رولاق هل لاح هب یرهم هښستا برض قح رغب

 . نمانلا بانلا یف هده رهلا دومیال الع قجتسم دال

 هبور هعفد ییا هنس سه نوحسودنک یحوز « هحور

 لوق ید جوز بودیا هبه هنجوز ی رهم هلیطرش كما عطق
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 عطف یل هور هدلاح چ هم ما ن کا نثملأ

 . رولاق هلاح لع یرهم هحنالوا طورشم هدهه روک ذم

 ا ضوع هلفلوا هدنلزئم ضوعلا طرش هنه « هه ون

 . یورفا زالوا حج یخد هه هحنلوا

 تلالد هئتس» و یشدلوا رضم هدهه یتلاهح كضوع

 تنه ول اذک و یدلدیا لق هدالاب ندهداز یم نع مک هتن .ردنا

 نوکتو ةلطاب 4.هلا تناک نسحم مو الا نسحم نا ىلع اهرهم

 اهرهم ةارلا هه یف لصف ى هساخ ضوعلا طرش ةبهلا لرم

 کس

 : جوزلا 3

 همح ال

 ..ردیواح ینحبم شب

 لوا ثحبم

 یهدنن هل بوهوم هللا بهاو
 ردر اد هنافالتخا ضم

 ضوعلا ط مش 1 كنهه هل بوهوم هلا بهاو لسم ۱

 رلهشا فالتخا هدضوع رادقم رار هلرلعا قاشا هدنعوقو

 یدیانوتآ شه بوهوءویدیانوتل | نواالنم ضوع بهاو یی
 .رد رب بها و هجنل وا ضوبقه ریغ ضوعو عاق بوه وم لامهدن رلکدید

 ندنسهه هسرادد . ردیا لوق یضوع نوتا ش هسرابد

 كيوهوم بهاو هحالوا شلوا فلت بوهوم اما .رايا عوجر
 . رردتا نیمضن هه بوهوم یتمق
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 فالح هدضوع لا 4 برف رم هل او
 طورشم هلبوهوم و یدیا طو رشم ضوعبهاو ین رلهستتا

 بوهوم نانلوب رکنم زوس هدنرلکدتبا فالتخا وید یدیالکد
 عوجر هسیا دوجوم بوهوم لام یخدبهاو ءدلاحوب .ردکیا
 ۰۸۷۱۶ ۰ رک مزال یش رب ههل توهوم هسا كالمسم . ردیا
 . قات ه هدام

 هل بوهوم هلکمتسا كعاعوجر ندنسهبه تهاو «هائسم ۳

 لام وا دوخا مدرو ضوع کس دوخاب 2 كردار كنس ن

 ۸۷٤ و ۸٩۸ و ۸٩۸ هلعءانس كدرو قرهلوا هقدص لکد هنه
 ردکنهاو اناحتسا زوس هسرد زامهنلوا عوج ر هحینهاکحا رلهدام

 . یرصلا دوعسلاوا

 ندکدسا هه نک د لاو » یک هلئتسم £

 هش ا اعدا یکیدر و قرهلوا هعیدو هللا راکنا ی هه مک

 یوهوم هسلا ردیا نا هاو بولوا ك.هاو نيالا مم زوس

 هسلا شلوا فلت هدهل بوهوم دب توهوم و .ردیا ذخا

 بویکم زالنامض هسیاهبهلا یوعدلیقیشیل وفات .رونل وا رظن
 ف هبدنه رولوا نماض عدوتسم هسلا هبهاا یوعد دعب طقف

 . عساتلا بابا

 یا ثحمه

 رد راد هراتدامش ضعب یقلعت هی
 هه هعدوئسم ییامر هلهحو هدام ۸۵٩ بهاو « هتسم ۵

۱ ۸ 
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 3 راستا داغ کو a يا هلک اراک | ین همههرکصن دک دا

 ۰۸٤٩۵ .رولوا زئاح راهنما تدامش هنیرلکدروک یضبق طقف
 عدوتس» بوهوم هدهبه تفو تهاو مک هتن . قاب هدح رش هدام

 هدامشلاب ههه رادهاش هدیودیا راکنا یفیدنلو هدندب موو

 تداهش هنک دانا رارقا ىضىق بهاو ابو هنر روک یف

 هن هسالوت هدندب تهاو هدهمصاخحم تقو بوهوم طقف راها

 .قاب هرلهدام ۱۰ و ۵» . هسبا تابحرب بهاو رکا .ردزلاخ"

 .هندنه ردلطاب هرو دم تدابش هسا شلوا توفق تهاو اما

 رگید نوجحا لام ر نانو هدندب هتسمنک ون ۶ هلند

 ود یدشعا ملست و هه اکب هتک لوا لام روک ذء هک

 كىهاو رلدهاش نانل وا هماقا هلک ءا راکنا هسمنکلوا و یوعد

 . نوللوا لوق رله تا تداہش هنکیدلنا رارقا یضق و هه

 .رولوابحوم یندامشدر هسلونعوق ونیدهاشلانب فالتخاوشاما

 هدیرکید هنکیدروک یمیلستو هه یني ر هلرادهاش الثم هک هللوش

 زامهللوالوق ها تداهش هنکیدلبا رارقایمیلستو هه بهاو

 هدقدنلوب هدندب هل بوهوم هداوعد نیح لام روک ذم مکهتن
 ین>هنلوا لوق راها تداهش هنضبلاب رارقا كهاو رادهاش

 . هیهلانم عساتلا بابلا یف هیدنه

 ثلا ثحبم

 .ردهدنقح تئارب و هه هلا طرش رابخ

 هرزوا قلوا رب نوک ردق وش هل بوهوم « هلئسم ۷



 دن ۱ /

 هبه هجریو تزاحا قارتفالا لبق هدکدتبا هبه لام ر هاو
 راج هبه هسیا رارداقارتفا نیدمر و تااحا اما بولوا زئاح

 هه هرزوا قلوا ربح نوک ردق وش تهاو نکل . زااوا

 مزال دقع هه E ردلطاب ط رش و حک هه ةد دنا

 .ردلکدحبح طرش رابخ هدنا «قاب ههدام ۸٤ » ندنشیدلوا

 . یدیشفلوا رکذ هدناصف طرش رابخ هدنح رش عوس میکهتن

 طرش هبه هلا هيه هنحوز دحا و همرم حر ید طقف

 نوجمایمودنک بهاو هدراهعو هلغملوا مزال هقدص و ضوملا

 ؟ یمرولوا حرص هستبا طرش یرابخ

 رکید هسمیک رب الثم هکهلیوش . ردهلبوب مکح ید هدتنارب
 ندمقح نالف یکهدنس هرزوا ملوا ربخ نوک ردق وش هبهنس
 هبدنه رولوا حبح تئارب و لطاب رابخ هسید مدتسا اربا ینس

 . نماثلا بالا یف

 عباد ثحس#

 كن رظا كنهبه هلبط رش كملسا

 تالغتسم و تافقسم هاب | هب رمها "یضارا

 ا8 هننارج هدهفقو

 هدنفرصت هللا واط ندههربما "یضارا هسمیکر « هلثسم ۸

 هسا غارف هلنط رش كملس یودنک كده هحنل وا یر نالوا

 طرش هل عورفه غا رفل اده . رد ریتعم طرش و حس عارف

 مدان هنغارف غراف نکیا یضار هکءاسب یعراف هرزوا روک ذم
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 طرش طقف . نمهدیا دادرتسا ندهل غورفم یر لوا هدیولوا

 هنس راکنا كه غورفم یک دل ی ما روا روک ذم

 دادا نده غورفم یم عورفم كردبا اعدا غراف نراقم

 راختساوقشحم ندفوقو بابرا لاح تقبقح هسابا دا كما

 هد هک یتیدلوا دب اع ین دلوا تحنراقمیساعدا كعراف لر هاب دیا

 هل غورفم .روناوا در هغراف هب غورفم هسیاردیا نبت هک اجاب
 نالوا ندلامسنا باحا كهل غورفم هسردیا تافو لوا ندعراف

 هدلاح یرلکدملس . رارلس تافولا یلا یعراف ید یمههرو

 . ردقح هلوا یتحالص هدادرتسا ندهرو یم عورفم كعراف

 تافو هدلاحیبدلوا راو الصا ندلاقتنا باا هل غورفم

 غراف لوالاک کا بویعلوا ضیوف هرخآ هب غورفم هسردپا

 دل رکو هل عورفم دل رک هکدما تافو عراف . رولوا فرصتم

 هرخا یہ غورفم یسهرو نالوا ندلامتنا باصا كهل عورفه

 راغارف قجهلوبعوفو هللا رود دم طرش امدعب . نمهدیا غارف
 جردنم هددنس .ردقجهلاوا جرد هتادنس دوک ذم طرشو لوق

 رفص ۱۸ یف .ردعون# ندعاتسا ماکح یتساوعد طرش نابلوا

 ۳۵۰ هنس لوان رشت ۱۲ یو ۳۰۷۹ هنس
Eaفقور نالوا هدنفرصت هلا نتراحا هکر  

 غارف هسلیا غارف هلیطرش كملسب یودنک هبهحنل وا یراقع

 رود دم طرش هل عورفم غارفلا دعب . ردرتعم طرشو حسی

 یراقع لوا هدیولوا مدان غراف نکیایضار هکماسب یغراف هرزوا
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 هجا وم روک ن١ طرش طقف . هديا دادرتسا ندهل غورفم

 اعدا غراف نراقم هنیراکنا كهل غورف» ینکیدملس یسودنک
 هتسلا دام كعا ذادرتسا ندهل غورفم ی غورفم كردیا

 كعراف كرهبدیا راخساو قق ندفوقو بایرا لاح تقیقح

 من هک احماب هدهمکعیدلرا دیام شادلوا تک نراقف یاعدا

 لوا ندعراو هل غ ورفم .رونل وا در هغراف هب غورفم هسااردیا

 ی.هرو نالوا ندلاقتنا باحا كه غورفم هسااردبا تافو

 ی غورفم كعراف هدلاح یرلکدملس .رلراس تافو) ایا یعراف

 ندلاقتنا باخت هل ع ورفم .ردقح هل وایحالص هدادرن-ا ندهرو

 هرخآ هب عورفم هسا ردا تافو هدلاح یییدلوا یی راو الصا

 تافو غراف .رولوا فرصتم غراف لوالک اک | بویعلوا ضیوفت

 ندلاقتنا باحا كهل غورفم كركو هلغورغ. كرك هک دما

 طورش امدعب . مەديا غارف یم غورفم یسهترو نالوا

 هنادنسر و دم طرشو لوق راعارف قحهلوعوفو هلا هرو ام

 ماکح یساوعد طرش نالوا جردنه هددنس .ردّعح هنآ وا جرد

 . ردعونع ندعاعسا

 ساخ ثحبم

 راد هاشسا ندب وهوم

 ندیوهوم كس نالوا زن احیسهبه ادرقنه یه

 ندنسهویم كجاغآ رب بهاو الث» هک هاب وش رد راځ ید اا
 ندجاغآ كردبا ههیتسقا هرزوا قلاق هنسودنکیسهق ردقوش
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 طعقف ,قاب هب هدام ۰۲۱۵۹۰ .رواوا حک هسربو ندا هغهالب وط

 ات ی تا نورو تنش نانلوا راج ین 13وققا

 هک هلوش .رولوا حر هدنسهلج هبهو لطاب اثتسایمی .ردلکد

 هنسودنکی ننح ی هد راف یی لح كغارصق وش بهاو الثم

 وروا هد مه قارصف , ره هسا م اس و همه یعارصق هرزوا قلا

 نالوا غ دقع دارا قحا انتتسا ارز .رولوا كهل بوهوم

 لح نالوا ندنلسف فصو هيا هه دقع بولس هلوا هدلحم

 یاضتقم عقاو یاش سا ندنغحههلوا دراو ادوصقم هنرزوا

 هسلا هللادساف طرش بولوا ندنلبف دساف طرش فلاخ هدقع

 : اتع زالوا نلطا هک

 ¢ ىنا لصف و
 € . رد هدنناس هه طارش 7

 نام یذاف طئارش هدمه یتح طئارش مه كنهه هدنوب

 . ردمسق چوا هر وک ذم طنارش هکر دقحهللوا

 هنکر سه « لوا مىق

e 0هجور, یر. یه بولوا عجاد ههو یا  
 : رود وا ناس ی و رد « ثلاث مسق ل وا اس |

 هتفور و قلعم همدعااو دوح وا ارطخ هلام هبه « لوا مف 9

 ناس و اف ا ۸۹ هک ردم زال قمانوا فاضم

 . ردشعوا
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 لقاعو تهاو ىل لها ههه كهاو ی مىق

 . هب دنه روشوا ر ك هدهدام ۹۵ 6 ردنسلوا

 دوحوم كبوهوم « لوا عو اه یک ۶ ثاان مس

 روب وا ناس ەدەدام ۸0 EAE هک ردس وا

 رح هیلعءانب .ردیسلوا موقتم لام كيوهوع «یناث عون
 یسهنه كيش نایلوا لام الصا یک هشالو مدا ی نالوا
 . ردلکد راح

 كتاجانم هیلعءانب .رديسملوا كولم كبوهوم «ثلاث عون

 . ههدنه قاب هنح رش هدام ۳۳) .رداکد راح یلع

 ۸۱ و ۸۳۷ هکردیسلوا ضوبقم كبوهوم « عبار عون
 . روننل وا ناس هدرلهدام

 لامو موسقم كيوهوم نالوا تمسف لباق «ساخ عو

 لب وهوم ریغو لصتمو يسلو زیمتم ندبوهوم ريغ كيوهوم
 هدهفحالب ی هدنحرش هدام هر هک ردمزال یاهو لوک
 . ههدنه رونل وا لیصف

e هدام mm 

 هدهبه تګ ( یسشوا دووم هدهه تۆو كب وه وم ا

 كنآ هلغمالوا لح کلم یش نالوا مودعم ارز (.ردطرش#

 .یلیز ردلطاب هروک ذم هبه هلتهج ینردلوا لاح ییلمت هلا دقع

 ضقد وج وادع و هس ر و تصخ ر ونذ اه ق هدنغز دلو بد وجو یتح

 هدعسب ېکه تن .قاب هبهدام «۵۲» .زالوا بلقنم هتح هلیب هسادیا
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 هدرا هدام ۷۰۵ و ۱۹۷ » یکودیا حورشم هجورب مکح ید
 ها ردر ول دم

 یعوزوا قحهلوا لصاح كغا رب كلذ ىلع ءان إل

 قجهغوط ) هنس وب كنویف وش دوخاب ( كعارصفر, دوخاب
 یتسیروا ک هدننراق كغارضق نانلوب لماح دوخاب (هبهیتسب رواپ
 هه هدالولا دمب هدکلب و طباست هضق هدالولا دنعو هه

 .ردلطاب ین (.ردلکد حب هلس هسا ياست ءانب هبهروک ذه
 مودعم ینم هنفیدلو كش و لانحا هدندوجو كلم ارز

 هکر واشالک | ندهفلاستاحاضیا .یرصلا دوعسلاوا ردهدنمکح

 قارصق لوا » كنیریبعت «یسیرواب قجهغوط » یک هدهلسحجم نام
 رکو نوسلوا لماح كرك هدهبه تقو هب یرواب روک ذه

 . رم الا عمج رولوا حیخیمیمعآ ود « نوسلوا
 ر ا هدیودیا باغ یهنکیا سالار هو مکه تن

 بلط هدوا هدهشا نوذأم هقمارآ و طباست هضقو هه هیت

 رطخ هدندوحو هدنلط تقو ارز .ردلطاب هه هسشا ضدو

 .دوعسلاوا ردراو

 ندیادش وش ا یتا قجهلوالصاح هد ندنوسوش كلذک

 غاب و هبه یعاب قجهلراقیچ ندماسیس وش اب یوا قج هليا
 ثودحا دعب یتحو هسلبا طبلست هضق هدننودح تفو كنواو

 رانوب اریز .زالوا باقنم هتح هلیب هستیا لست انب هیهقاس ةه

 ایقاو ,رولو دوحو هللا رصعو نحط قح | بولوا مودعم
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 هدنانکم ٌهماع دوجو هوقلاب هده سيا راو دوجو هوقلاب هدرلت و

 ردق هله . هبانع زاملوا قالطا دوحوم هرانو نکیآ راو

 حسی ینصو كمودعم زاوح و هده سلا راح تبصو هلرلت و

 . یابز ردشم هنسملوا

 هدهسلالطاب هرزواییلدنل وا حاضرا هدالاب یسهبه كم ودعم

 حد هبه هسنلف دیدم هه دقع و رکص زدقدل و دوحو مودعم

 . هاده ردقو همش هنغح هلوا

 ی هدنرزوا رو کو TE نو وقوش هدر و

 « عاشم هبه» هبه یلوس یهدهعو یراعا ی هدنرزوا جاغا و

 ماع هه هدکدّسا ملست قرهقرف کو الثم هدس قرهلوا هدنل زنم

 هسلا و تولوا یال وط ندلاصتا زاوج عانتما EE رولوا

 توس الثم یعل . هاده ردیا عنم ٥ک ض ق یکینیدلوا هدعل اش

 كهل بوهومو لصاح هدلماک ضق هحنلوا ماست بولغاص

 . هاده و دوعسلاوا رولوا یقاک یسعا لصف هلسدا كبهاو

 عیلادعب یتح بویلوا رتاج ی كکدرکج یهدامروخ هجرک
 بویلوا بلقنم هتح عیب هل هسادیا ملست و جارخا كدرکچ

 ید یسهبه كنوس هد ۶ روک ها مزال دیدج حس

 كبوهوم هدنا و عربتدقع هبه هدهسیا ردیااضتقا قمالوا ز اج

 زملا اضتقا ینعت كیوهوم لعفلا بولوا ییاک یدوجو لعفلاب

 رولوا مزال تردق همیاست هدنداقناو هضواعم دقع عیب نکیا

 . هئال كش هدوحو یف ناک ناو نبللا يف زاح اعاو .یلج یدعس



 ۱ — ۱۲۲ تن

 ناف هبف فرصتلاب دوجولا بناح حجرتلام دوا احر نوکی دق
 هماس ولو صب ال هناف لا ةبه فال هدوحو نقس هلاصفاب

 .یواطحط ةبهلا تقو فرصتلا ناکما مدعل ةدالولادعب

geهدام ا ۷  e , 

 هدنسملوا دفا كن هيه ( قملوا یلام كبهاو « بوهوم )

 ۳۷۸ و ۰ .یک یییداوا طرش دعب مکه تن (.ردط رش)

 هه هسلا لکد لام هاو بوهوم هدنروص و . قاب هراهدام

 . قاب ههدام 4٩۱ .زالوا حی

 . رولس هلوا هلهحو چ وا یسمانوا یلام كمهاو بوهوم

 رخ و هلقمالوا لام چیه یکحوسفم مدو هبتم «لوا هجو

 هسمیک رب هیلعءانب .رولوا هلقمافلوب موقتم لام یک ریزنخ و

 . یدعبا ۰ رولوا لطاب هسشیا میلست و هبه هةن: کک ی هشال

 كمریو ضوع هبهبه یرانوب یک یفیداوا لطاب یسهبه كرانوب
 هان رخو رخ ودها لس ربغ هبا لسم کد هتن .ردلطاب یخد

 رکو لسم رک نریوضوع یر ردلکد راج یخد هضواعم
 هلباریزنخو رخ هدنسهرا لسم ريغ کیا نکل نوسلوا اسم ریغ
 هدیروص و . رشع دالا باسلا ق هیدنه ردزاح هضواعم

 قرهل وا ضوع ید a هدیودیا هه لام ر هملسم لسم ريغ

 .روب زلالحما نم رولیهدیاعوحر ندنسهبه بهاو هسریویرح

 . رولوا هلقلوا یلام كهل بوهوم « بوهوم « یناث هجو
 هدنلباقم لمعرب دوخا دوا هز هفت کید هسمنک ر الاثم هک هلی وش



 ه دن دن و زونه هرابروک ذم هدیور و هراب قرهلوا ترجا

 هه هبهنسک وا یبهراپ روکذم هسمیک لوا هلغلوا دوج وم انیع
 یهراب لوا كردا عوحر ندنسهبهو یتح .زالوا حس هشا

 .هب دعاق هديا دادرتسا

 یاهحور هکر ولوا هلقل وا یلام كندنحا صخش «ثلاتهحو

 . ردو هتشيا نالیدیا عی رفت

 (كنسهقشال لالا بحاص ( نذاالب هسمنک رب هبلعءانب )ا

 هلوا یلغوا ریک ابو ریفص ابو یسهجوز كياو هقشب وب هکولو
 ٩٩ (.زالواز دفا ینا ( حس هسا إل ملسا و (هه یلامژ

 ینا كلم یشش ینیدلوا كلام كنهسمکرب اریز .قاب هبهدام
 . بدنه ردلام

 زسننذا كنآ یتسایشا كنسهجوز هسمک رب هلتهج وب
 ین هبه وش هرو نم هحوز هدک دتا ملست و هه هصخش ر شد

 .رولسهدیادادرتسا ندهل بوهوم ین هموقمیایشا بول وا هزبحم
 میلستوهبه هنیرکید زسننذا كنآ یلام كنتبا «با هلتهج وب هنب

 .هحعم شماه ردیا دادرتسا هحنسلوا ری موفص نا هسا

 لام هحنلوا فات هدندب هلبوهوم لام هدهه يا و و

 .رولسهریدتبا نیمضت ههل بوهوم كرکو هبهاو رک یحاص

 هرژوا قلا نیا OS EEE ناد هلتهج و هنن

 "هلاوح هنرزوا ا وا یصخش ر نانلو یاد كنس ۳

 جالا روک ذم موفم صخش هرکصن دکدسا هلاوح هلنا هدقم



 یرو ذم عام « موق ص ناد ندلآ زوله ندنودم وا

 یورما زالوا لطا هلاوحو حس هس | هبه تک وا

 . قاب هب هدام ۹ » .هاولو و

 ین هلمدا ءاد تا كنحاص ىلام كنسهقشب طقف )

 هدزواینبدلوا حرصم هدهدام ۰ كم اهنه هلاکو اب ندنفرط

 ۶ یحاص هرکصن دکدتبا هبه ۷ نذا الب یک ینیدلوا حیرح

 هدهدام ۱4۵۳ ارز (.رولوا دفان ینعل حر هبه 6 هسل وا

 .ردهدنمکح هقاستلاکو هقحال تزاحا هرزوا ینیدلوا روک ذم

 هدنزاحا تقو نکل ۰ قاب ههدام « ۳۷۸ » یک ینیدلوا هدعس

 ار وام یاد دمت
 .ردط رش یعابق كب وهوم

 هدهدام۱۰۸ و لباقم هذفان یظفل ےک هدمدام ۱۰٩ هل

 هدلاح ییدا لامعتسا هدانعم لماش ید هدفا روک ذم طفل

 ۰ ردشع اللوق ةد انه دفا زکلا هداروب

 یحاص لام « هه نالوا دفان و دقعنم هللا تزاحا وش

 ا مکهتن . رولوا عقاو ندنقرط زبجم ینعب
 برف یفجهلوا عقاو ندنفرط سا هبه وبشا هسئیا هبه ندنلام

 . رول وا حاضبا

 هبهسمک ندیا همه الوضف یا ههاو «هلبوهوم هبلعءاس
 « « O بهاو هلا هل بوه وم دوخا هسر و ضوع

 هلس هسلو تبارق نالوا عوجد عنام بولوا ررحم هدهدام



 "«هلبوخوم سکعلاب .هینق رویبهدیا عوجر ندهبهوش یحاصلام
 یحاص لام هلا هل بوهوم دوخاب هسر و ضوع هنحاص لام

 عوحر هسنلوت تبارق ررح هدهدام ٩ رک ذلارام هدد

 . هدنه نههدیا

 اساسا

 ۳ یکی سهج راب كعاودشنهباع كح ورا هخاور ها

 ۱ رار ردقو ساب وک و

 كي ند رط من هصخش نالف هند کن ده ی فلت ۲

 صا ههوش هسا هه هدوا هلسعا صا ود تبا هه شوع

 نالوادع بهاو هکوللاح .رولوامفاو ندنفرط هسمک لوا یا

 -هدیا تعج اص ا ءرومأم . یدیا لکد كلام هلام وا سمآ

 .نعهدبا دادرتسا ینوهوم لام ید ندهل بوهوم یک یحهم

 عوج راب ند4به وش هدلاح ییبدلوا عوحر عنام سصا اما

 طقف . رولسهدیا دادرتسا ندموق ص صخش یرول دم عاب

 ود «هرزوامل وا نماضن تا هه شورغكس هصخش نالف»

 عفاو ندنفرط صا هن هه وش هسا هبه هدوا هدیودایا صا

 قح ندهبه لا هدرردش ینیدلوا عوجر منام قره وا

 یعوجر قح ندهروکذم به كرومأم اما .رولوا یعوجر
 . رح ردیاتعحا ص ءا هلی | غم يدتسا هه رومأم هدهسع و"

 e هدام ۸ عج

 نیعمو مولعم) كبوهوملام نالوا نبع یی (كبوهومز



AEE 

 ˆ رک كرکو نوساوا ربنص كرك هل بوهوم(.ردمزال یسملوا
 .راتح در "هلمکت رداکد حیح ییاع كلوهحم اریز . نوساوا

 هساد نامعا | یلعال و ( نعناع ال) ۱ (ےھاو هبلع ءاس رژ

 كمالدبا یک ینیدلوا را كذلدیادع ندنسل یلوقم كنلوق

 اا ماو لاا (یشرندلام) ردح. یخد

 حال هبه (هسید مدتیا هبه یر ندنآ ییا وش دوخاال ۲

 یک ینیدملوا مولعم بوهوم هد لوا تروص ارز (.زاملوا

 .رداکد ناعم یخد هده ا تروص

 یودا رده یسهمرا EE ی هد هک ر هم و الاثم

 نکیا لکد مولعم ییدلبا تباصا لام رادقع هنسودنک یش

 هک. و یک ینجهیلوا جیک هتشا هبه هرب ندهراس و

 مدشا هبه هملعوا ریغص یرادقم ر كماشا مت كلام

 حی هسمایا مالعا و نیسآ ینایشا ییدتبا هبه نکل بود

 .یدنفا ىلعو حسقتت زالوا

 تبهاو هلع ءا . رد ارظن هسهاو یطرش قوا مولعم

 هدکد تا هه یتسهصح مولعم یرادقم هحنسودنک ندلام وش

 ید لوب ردقت یسهصح كبهاو هدلام روک ذم هلبوهوم

 . ردشعلوا رک ذ هدهبزازب ینح هلوا حب كنهبه هلبب هسملیب

 مدا هه یمسصا ندع | وش بهاو هكر وىلىند هدهباولو ةف

iii iie nh aniha. A Adhd 



 ج۷۷

 بوهوم هسملس یرادقم كصا لوا هل یوهوم و

 ۱ .امریضتس ینا زالوا راح همه هلفلوا لوهحم

 يیدید نوسلوا كس اهسرابد یسدخق ندا يا ون وژ

 ضیقو (ناصتیرب ندرانآ هدههسلحم هلبوهومرک | هدنروص

 كنسمدتناهبه كعد نو لوا كنسارز (.رولواحح هسیارابا)

 كهل بوهوم یکی نی دلوا باجما اضتقالاقی رطب یی كمدنوسا وا
 و . ردلوق هحنحوم هدام ۸4۱ یسماا ضف و نانا یخد

 قرهلیغاط سا هحیلک هنس یسمالوا عنام كنلاهج قمر وه

 نالوا عونم هلغلوا لئاز داسف بس لوا ندا نگر راف

 عاش را ۱ قاب ههدام « ۲ع» . ردا تدوع یخد ت

 .ةهلا لئاوا ىف هبناخ دقعلاتقو ناسلا ةلرنع سلحایف ةلاهحملا

 یعب ( .زانوا دم یتست هفرافلادع نده سلح اما إل

 نوسلوا كنس لهسا رتسلا یتسغنف ندلام يا وش بهاو

 ضبق و نییعآ هدهبه سلح هل بوهوم رکا ییدید
 هلازا عقاو نت هسا ضبق و نعت هدساج رکید هقرافلادمم بويا

 داسف مسالم قرف ندساحم ارز . زالوا دضم هدداسف

 ناو زالوا بق وک ربا یک ندا کما هک ۶

 .ةبهلا لئاوا ىف هماخ ةلاهلا ررقتل زوح ال ناسلالبق اقرت

 مولعم كیوهوم هلهحو ینیدنلوا تراشا هدحرش یاتنا

 بولوا هدنروص یفیدلوا نبع بوهوم یوزل كنسلوا نیعم و
 هل رکیدریبت .ردلکد مزالقلوا نیعمو مولعم هسیا رولوا نيد اما



NAهتح  

 نال . زالوا مزال یس وا مولعم ثكي وهوم هدهبه هلو دم ید

 ناسلانوکی و طاقسالا هتک عنع ال ةلاها و طاقسا نیدلا ةبه

 هلا لئاوا ى هبناخ طقسلا لا
 كس ندضرف تهج هدنتمذ E رکید كنهسمنک رب الم

 لغم وا ینجالا شویغ كس كلذک ندهداحا لدب و ول

 هبه اکس یشورض كسب ندشورغ كييکيا روک ذم هسمیک لوا
 هدنابح كما نیبعت ینکیدتا هبه كنسغنقو حح هسید مدتیا

 هلو دم كند کن وخ .رددناع هنسهرو هنافو دعو ههاو نکا

 لالخا یتح كلارا هسا تلاهح هدارا بولوا اربا یسهبه

 . هبخاولو زملیا

 هتحاال

 . ردیواح یثحبم ییا
 لوا ثحیم

 .رد هدنقح هقا طو رش قلعتم هوهوم

 حبك ريغ یسضع و حسح تافرصت ضعإ عقاو هدعاشم
 هدنقح یسهبه كعاشم هرکصندندادعت الاحا كرلنوب هلغملوا

 . ردکج هلب ریو تاحاضیا ضعب
 و ۰ . ردز اج یس هب ینجاو هکراشم كعاشم “عیب ۸

 . نوسلوا رک نوسلوا تمسق لباق رک قاب هراهدام ۰۲۱۵ -

 هب ینجاو حییحتهسرولیدیا راجا هکرتشم عاشم « هراجا ۲



 هر و

 . قاب ههدام « 2۲۹ » . رولوا دساف هسرونلق راحما

 یک یفیدلوا ٌراح یسهراعا هرادهصح كعاشم « هراعا ۳
 «ینحا یاش بت فغاوق شالوا تام 9

 نوجا لکو ئاج هسیا ردیا میلست ینسیلک كراعم هدیودیا هراعا
 هنحرش هدام «۸ ۱۱ » .رداکد راح الاو رولوا هفنائتسم ءراما

 1 . قاب ید "

 نوهص .رددساف قالطالا ىلع ینهر كعاشم « نهر ۽

 هبینجا كرک و هکرتشم كرك و موسقم ربغ كرك موسقم كرك

 .قابهبهلئ-م یحدرد یهدنحرش هدام ۰۷۱۰ » ,نوسلدیا نهر
 هروک ه ین مامانقو كعاشم نالواتمسق لباق «فقو ه

 نایلوا تمسق لباق اما . ردزناح نیغ هروک هلان ماما و ٌراح
 . رد زن اج قافتالاب ینقو كعاشم

 اما . ردز اح یعادیا هکراشم كنهعیاش ٌهصح « عاديا ٩

 هربغ یتسهصح كکراشم اعم هلسهصح یدنک كراشلا نذا الب
 . قاب هبهدام ۰۱۰۸۷ » ۰ ردلکد زا اج میلست

 رب هکهلیوش . ردز اخ یضارقا كنهعیاش ٌهصح « ضرق ۷

 صن كلوب هدیودیا ملست شویغ كس هه و هست

 بید تا لع نوا ےک هدرا فضا تولوا نم کس

 . یورشا و ریدقلا حتف و یواطحط رولوا بح

 رک د الاحا هدنلاثم هدام ۵ یسهه كعاشم « هبه ۸

۹ 



 ا

 لوا شما لرو تاحاضبا راد اک | هدباتک و هدلاح ینیدنلوا

 . یدلروک بسانم یحاضیا ین | هجورب احرش

 لام نالوا چ ع لباق یب موسفرع بوهوم «هئسم
 اریز .ردمزال قملواعاشمربغ هدضبق تقولام ر وک ذم هدنسهیه

 لاک هسیا هدرملع صوصنم بولوا هیلع صوصنم ضیق هدهیه
 انتعا هندوجو كپملع صوصنم صن هک هلتهج وش . ردطرش

 ههل بوهوم كن هه هلع ءاس ردنا تلالد هنفیدللوا ماها و

 كعاشم بولوا طرش لماک ضف هدنسعا تاشاو هدافا لم

 هلتهج یفجهلوا هدکلرب هلبا هصح بوهوم ريغ هسیا یضبق
 هلبماع كيش رب ضف هک هلسس وش . زالوا للصاح لماک ضق

 هلهجو سه هسیا عاشم بولوا ترابع ندنسلوا هدضباق ربخ

 رخآ هجو نمو هدضباق زیح هجو نم بویلوا هدنزیح كضباق

 ردش نالوا دوحوم هلهحو سه هسلا لات. رده زی

 زوجالامو هضبف بنام ىلع لمتشپ هزبح یف ءزج لکف .یلبز
 مدسعلا همش هبف و هجو نود هجو نم اضوقم ناکف هضق

 . هیانع هناشل ءانتعالل هفانلا

Iلسو دساف عبو ضرفو هدحیح عس و تیصو <«  

 ؟ردهنقرف روبلوا راح هدهده نکنا زُ اح ضق اعاشم هدفرصو

 هلفمالوا طرش ضق هدحبح عس هللا تیصو « باوج

 ضرق و لس و دساف عیب یک یفیدلوا رضم تیعاشم هدرلنوب



NIEتب  

 هلتهح ینیدلوا هلع صوصنم هدهسلا طرش ضق هدفرص و

 ضرقلاک . یرصلا دوعسلاوا يلا اضتقا تاعاص هبلاک

 هفصا نرو نایلع لحر یا مرد فا هلا عفد ناب هصولاو

 یصوا ناب و هتک مش رخ الا فصلا ق لق و هل رق

 ۸ عویشلا نا ىلع لف حح كلذ ناف مهرد فلاب نیاجرل

 . هانرکذ ام باو اف . حتف اهنام نوک, یتح عربتلا لطب

 هک هصحلوش ىع هصحز ندلام نالواتمسقلباق یدعا

 هه هدکدلدیا هبه هصح ون هلوا زئاح یمیسقت و زارفا كنآ
 لوا نوجا كم هدافا کلم ههل بوهوم هدهسیا هزناح هدنش

 لبا میاست قرهلوا عاشم بولوا مزال یمیلست زارفالاب كنهصح
 هنلفط با هکولو .هبانع زالوا دبقم یکدم هه بوهومو ماگ هه

 یەهصح ندحر هننحاص ناکبرش دحا هبلع ءان . هديا هبه

 اماع هدندب هل بوهوم هصح رو دم هدک دید مدتسا هه <

 هدنمسق لباق ارز . زالوا حح هبه هحناوا دوحوم اق

 . ثلالا بابلا لسق هبدنه رولوا هه یعاشم

 ات

 هصح یهدلام رب ككرتشم اعاشم هد هسمک ییا طقف

 یم هد دا هبه هکراشم رکید 11 ندراکرتشم یتسهعیاش

 دیز هدیولوا كرتشم اعاشم هدند ورم هللا دیز قانوق رب الثم

 ههو هروک هناهتف ضع) ا ملس و هه هور یتسهصح

 لوق نالوا رت ادهب هبه تح هلا اهقف ضعإ د رد حر
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 هک راشمنالوا یهاط ندنرلمالک كناهقف بولوا كنا یا نا

 یواطحط ردرلشما»ا نا ولاا ىح مدع نا ید

 تمسقلباق با هرزوا ینبدن وارکذ هدنح رشهدام ۸۵۱ هدر و

 . رولوا حی هسا هبه هنافط یفصن كلام

 هروک ذم هبه «اهقف ضع بول وا فالتخ |هدعاشم همه « هلثس۲

 هدزواینیدنل وا ناس هدررد هکردراشاوا بهاذ هنر دلوا هدساف

 دوعسلا وا ردا هدافا کلم هدتساف هه هروک هاتفه لوق

 ییدلبا ضقو تاه طءاشم ثكهابوهوم هروکهلوقو .یرصلا

 یواطحط یتش هو ادساف اکلم كالا دش .ردحبح ىف رص هدلام

 یهص رع نانلواهىه هلبا هدساف هه سوک هتمصزا هبلع ءاتب

 هر دوعسلاوا رولوا نماض ىتمىق و حس هسا فتو

 ردراشلوالئاق هنکودیا همانربغ عاشمهبه یخداهتف ضعب رکید

 كلملا دشت ال عاشلا هه نا .حصالاو . یدنفا ىلعو دوعسلاونا

 اعاشم هروک هلوق و . امری یواطحط ضیقلا لب ةبهلاک

 هسنلوا میلست هدعب كربدیا سو زارفا هرکصندقدنلق هبه

 هبهدام «۲ع» ملحادبع رولوا باقنم هتبصو همات هروک ذم هبه

 مقا هنا هلرکو نوسنیا یسقت تاذلاب كرك بهاو . قاب

 0 2 را سا «ملبوموم اکو نوی
 .راتحدر ردر مکح نوسا

 .لئاسم عرفتم هنسلوا همان ريغ عاشم ةه ینمب هلوق وب
 یک عیب FF هلبوهوم هدلام ناق هه اعاشم الوا



 کا
 هک هلوش . رردو یورشا زالوا دفان ها فرصت هلهحور

 هدیودیا هه ینفصن كنهناخرب نالوا تمسق لباق الثم هکر

 یهبوهوم هصخ یخ دهل نوه وم ملت ادم ههل بوهوم ینسلک

 نومضم هنیززوا هلبوهومو هیاده زالوا حح هستاص هرخآ

 . ءاشلاهبهیف لصف ىف هیناخو ییلیز زولوا

 بهاو هدلام نانلف ماست اعاشم و هبه اعاشم یک و انا

 . ییایز رولوا دفان هسا فرصت

 هدهلسم ىج رب عویش ندالالخا یتساع كلهه ءهلئسم ۳

 درج هسخو بولواعویش کهدضق تقو هرزوا ینیدنلوا نایب
 .هیام رداکد عوبش یهدهه تق

 « وا تروص . ردراو تروص ترد هدنو « هصالخ

 . ردّمل وا عاشم ربع هدملسآ تقو هدمه هدهه تقو م

 . ردحیګ هبه هدنروض وب
 عاشمربع هدملسآ تفوو عاشم هدهبهتقو «هبنا تروص

 . ردح هه یخد هدنروص و .ردقلوا

 هقدصیفصن رکیدو هه یفصن كنهناخ هسمکرب هلتهج ود

 هصخش وا هدکلر یتسهلحو اطعا هصخش ر هرزوا قلا

 رولوا ردتقم هع وجر هدمسق نالبدیا ههو حس هسا ملست

 شضقلادنع بولوا هلباضق یتماعكرانو ارز .هیدنهو هبخاولو

 .یرصلا دوعسلاوا ردقو خویش هسا

 بودیا هبه هصخشرپ یفصن كلامرپ هسمیکرب هلتهجوب هن



۳-9 

 كردیا هه اک یخد فضا رد ندا ماست زونه طقف

 یدعا . رح رد حک هه وش هشا ملست 5 ر ینسهلح

 هدف تقو هدهسبا راو عوبش هدهبه تقو هدهلئسم يا وش

 ۱ . ردقو عویش

 هدمناسآ تو و عاشم رغ هدهه تقو « هللاا تروص

 اقرفتمو هه یتسدلک كالام ر هی هک هل وش .ردقلوا عاشم

 نالا بابلا ف هیدنهلا یف لاق رولوا حک هه هسا ماست

 طقف . هناخ راناتلا ىف اذك زاح اقرفتم لس و عيا بهو ولو

 اا ای تا نکید تعاشم یهدنروص و
 تعاشم اما . ردشمادا تدوع عون رک عنامو

 كعانوقرپ بهاو هکهلبوش .زالواحیح هسرولوا قحهبلوا لئاز

 عوج راب هدنعااش فصنز ملسال الق هدعن هدیودیا هه یتسهلمح

 هدهسرولکمزال قمالوا حییح هسنیا ياست یرکید عیاش فصن
 -.ردیا اضتفا قلو یتسهلئسم

 هدمیاسآ تفو هدم هدهه تفو مه « هعلار تروص

 هرم هکر کم .ردلکد حس هبه یهدنروصو .ردقلوا عاشم

 .قاب ه هلتسم یر .هدیآهبه

 نفت كلام را نالوا تمس لبو هسک رم هلتهح و

 ید ینفصن رکید هرکصندکدتا ملست امیاشو هبه هصخش رب

 . یاتسهق زامقح ندعویش هنب هسنیا میلست امیاشو هبه 0



— ۱۳۵ — 

 هن رکیدیسهعیاش هصح فالامر نالواتمسق لباق «هلئسم ٤

 عیب ههلبوهوم ینفصن كلاموا هسمیک رب ندیا دام كمتاهبه
 ییدتسا هللا هبه هدنروصو .یورقنا ردبلغا ارا ندننع كردیا

 ,رولوا یتحلنا لاسا ههل نوه وب هک قخ

 عنام هب هبه تیمام كع وشنالواندنفرط هل بوهوم «هلسم ۵

 نالوا تمسق لباق هک هوش .یتاتسهق ردراو فالتخا هدنساوا

 .ردٌاحریغ هروکهمظعا ماما هدکدتبا هبه هنښا «دحاو یلامرب

 ی هناخ نالیدیا هبه هتسودنک هدیولوا دحاو هل بوهوم ثالذعم

 ضش هد رلنآ هکما لکو یک ییا هدزوا كعا ضد

 .راتم در ردقو عوبش هدنو رل هسا

 هدکدتنا هبه هنشا «دحاو یلام ر نالوا تمسق لباق اما
 .ردقوب عوبش هدنو بولوا راج هروک هنیماما

 هبه هزم یحنانوق وش اباطخ هورمعو دیز هسمیک رب الثم
 5 یرلهصح كنامهل بوهوم یل هدد دشا هه ود مدسا

 فالتخا روکذم هجورب نیماما هلباظعا ماما هدنوب هدکدلدیا

 هدقدنلوا لیصفت هوهوم صصح طقف .یواطحط ردراشما

 هنب هروک همظعا ماما هسیا لامحالادعب لیصفت وب رکا .رولیقاب

 لبضفت الب كرك و نوسلوا الضفت كرك لصف . ردلکد زر اح

 . ردزناح اقلطم هروک هدمت ماما اما .نوسلوا

 ینانوق وب اباطخ هورعو دیز هسمک رب : لاثم هلیضفت



۳ — 
 ا هداکس ورکو یناثلث اکس دیز مدتنا ةه هزککیا

 الود و اناطخ ورو دز هسمیک رب :لاثم هلضف الب

 . یفصن هداکس ورعو ینفصن اکس دیز مدتنا هبه کا

 لاجالا ةيقاس ريغ نم ین ءادتبا لیصفت وب رکا و
 نودلوا هابالیضف كرك لیصفت .ردلکد راح قافتالاب هسیا

 .نوسلوا لیضفت الب كرك

 یآ هجورپ هلغلوا حاضیا جاتح هرقف كوص وش نك

 ريغ نم هصخش ییا كنهسک رب هکهلبوش .رونلوا لیصفت
 .رولوا هرزوا هجو ترد یسهه لاجالا ساس

 هکرولوا هلقلوا فلتخم هدسکیا ضقو دقع «لواهح و

 هک هلبوش . ردراو عویش قافتالاب هدهبه نالوا هلهجو وب

 ا ی یفصت كلام ر نالوا تمسق لباق هسمک را
 همدا رب هقشب یغد ینفصن رکید هرکصندکدتا میاستو هبه

 .قاب هبهلئسم یجنرب .یک كا ماستو هبه

 حاضیا افنا هکرولوا فاتخمضقو قفتم دقع «ینا هجو

 .رداکدر احیغدهبهنالوا هلهح و و هلذلواهضبق راتعاهرز وا یتیدنل وا

 دحاو دقعو لیصفت ءادتسا یلامر نالوا تمسقلباق هسک ر

 و هنر هعقدر 77 من ندکدتا هره هصخش يا هلن |

 .یک كملبا بلس هننرکید هعفد

 عباد هجو .ردقلوا قم ضدو فلت دقع « كلاب هحو



Mm ا 
 مظعا ماما .ردقلوا هدکلرپ ضبق هدمهو دقع مهینپ هدیسکیا

 لثاق هنکودیا زاحربغ كنهبه یخد هلبا عبار و تلا هجو وش
 ماستقا یغد رلنآ بودیا استو هبه هبعلاب هکرکم . ردشاوا
 .حتفو هبادهو رو یدامعلادوعسلاوا رولوازتاح هبه رلهشا

 .ردشملبا اتفا هرزوایلوق مظعا ماما یدنفاییع مالسالا خش

 یلامر,نالواتمسق لباق بونلوب هدندی هسمکرب «هلئسم ٩
 .زالواماعهبه هسنیا ملستو هبههنلغوا کیا ریبکیرکید ریغصیرب
 هه هرغص هرزوا ینادلل وا حاضرا هدنح رش هدام ۰۸۵۱۶ ارز

 همیلست و لوق هسا هبه هریک بولوا مامو دقعنم هللا باحما درج

 E e یح دنا AR رخ هبلع ءانب و فقوآ
 دوش هلبح هدنتکكنهههو .رحو هزاز رولوالصاح حویش

 روک ذم هجورب هرکص ندکدتبا ماست هنلغوا رببک یلام روک ذم

 اریز . حقت رولوا حی هسا هبه هریغص هلبا موق ص رک

 همنلست یخد رک هدلحو هرروا یردنلوا یک د هدهدام ٩

 نا هک لح یھ .زملنا فا ندهبه هرغصو فقول

 . یواطحط ردنسح رونلوا لصوت هلالح دوخاب صاح

 :ردارظن هب وه وم هصح یحوصخ تلباق هتمسق « هلئسم ۷

 تردمدک دّناهه هسدالوارف تردیعان وف هسمکر الاثم هک هل وش

 ترد هدهساکد حج هبه هدر دش ییبدلوا نکم یمسش همسق

 نکی یمیسقت همسق چوا اب کیا هدیویلوا نکم یمیسق همسق
 هو مک هتن .رولوا حسی هرو دم هه هس هلس هبسلوا



«۲۳۸ — 

 هبه هنیر, یر كلام نالوا نکم یمیسقت همسق ییا زکلا
 . حقن ردزلاح هروک ذم هبه هسآنا

 هب هه تماع عوبش نالواندنف رطبهاو کلا را

 تمسقلباقو كرتشم هسمیک یا هکهلیوش .ردلکد عنام قافتالاب
 ضق ةلحو ماست لح لام وا رله ښا هبه هصخش ر ین رالام

 .هبادهویاتسهف ردقو ع ویش هدنوب بولوازتاح هلتهج ییدلدبا

 یتیماع عوبش نالواندنف رطهباع قدصتم هدهفدص «هلئسم. ۵

 شماهوهاده ردشعلواناسهدننتفلا هنازخ وهدعماح ینیدل وا لخم

 هب هسمکی با یللامر نالوا تمسفلباق ی الثم .یورفشنا

 نوا هبسک رب مکه تن .رولوا حب هسنیا ماست اعمو قدصت

 نینیفلال .رولوا راج هستی هقدص اب هبه هربقف کیا یب هدب

 یتح كلعال ىا عوبشلل حصتالف ةبه ىغلاىلع ةقدصلا نال
 . رات رد حص اهملسو اهمسق ول

 هدهفدص هک ردوش قرف . ندهللسم ۵ ىع ندهبه كنو

 تا رقفو دحاو هسا « وا بونلوا دصق ىلاعت هللا هحو

 ردکیا هسیا « وا رونلوا دصق یغغ هجو هدهبه اما بولوا
 . رات ردو رو دوعسلاواو هباده

 سا ادم تاعاتشم نالفا تمتتف له هتیمک ربا

 زارفالادعب یکینیدلوا هدهنه بویملواحبګ هرو هقدص هنیرپ

 .یورفاورح زالوا ماع هق دص هشدعلوا ماست

 نراقم عوبش «عوبش نالواعنامههبه تیماع «هلئسم ۰



 ءه 1۳۹ —

 عیاشریعاریز .قاه هدام «» : ردنکدیراطعویشهسخ ون بولوا

 هرکصادقدلوا مات هه هللا لماک ضق هدیولیدیا هه قرهلوا

 هنیدزوا کلم كهابوهوم عوبش وب هجنلوا یراط عویش
 ر وک ذه ع ویش هلتهج ینجهلوا ثداح میلستلاو ةهلادعبو یراط

 زالوا لع ی هبه نالوا ماعو حس اهاس و یانم ۳

 کو

 هبه یسک كالام ر نالوا تمسف لباق هک ثم

 هللا عوجر وش هسا عوجز هدنفصن هرکصندکدتبا میلستو
 بولوا یراط عویشو هدهسلا رولوا ضراع عویش هبوهوم لام

 .قاه هدام 09 ,زالوا عام هنتهام كلهه ندنغدملوا نراقم

 ضرم هسمیک رب ناسیلوا یلام هقشب ندهنامگ رب مکهتن
 هرکصندکدتبا میلستو هبه هصخش رب ییهناخ روکذم هدنتوم

 یم ههدام « ۸۷۹۰ هدنرلقد وازع یسهرو قرهلوا توف

 رولاق یاب هدنشان رگدد هدهسا رولوا لطاب هه هدا كنهاخ

 . راتح در

 ندنسلدیاطیضهبابلابوقاقحتسالاب كب وه وم ضعب «هلسم ۱

 ینامرک و همی رشا اردص و كلاکن باع ویش نالوا ضراع هب وه وی الوط
 هلتسم یرهلوا یراط عویش هروک هنیرانایب كنهبدنه و هیاهنو

 , ردلکد رضم هبهبه یک ینیدلوا هدلاثم کیا روکذم هدهفنآ
 ارظن هنیراناب كتیاکو هبریهظو هقفلاعماج و ناخیضاق طقف
 هردشعلوب عنام هبهبهتیماع هبلعءانب بولوانراقم ر وکم ع ویش



 اش زا تک

  Yaكن هناخ نانلو مست لباق همسق یا هست را کلستی 

 بها روکذم و رب ندا دعا ملست و هه دهن ید

 .هسناخرولوالطاب هبه یغدهدنسقاب هسقحقحتسم هنعلاش فصل

 لئاق هنکودیا یراط روکذم عویش رردلا بحاص یتح

 ىسەدام 6۵ كد هام یحد هام و و ا ERY یراذا وا

 .ردشعلوت دراو هنسهدام 2۳۰ هللاثە

 عویش كعوبش نالوا ضراع هبوهوم هندبلاب و قاقحتسالاب

 ردلکد ددرت لح بولوا و لسم یس لسم قلوا نراقم

 . یدنفا حول

 هدعونش نالواضراع قاقحتسالاب هبوهوملعل «یناتسهف

 رکید و نراقُم روک ذم عوبش هروک هلوق رب بولوا لوق ییا

 . ردشعد ردسلوا یراط 5

 هکهل وش رولوا نراقعوبش هجنلوا تباث هلباهن قاقحتسا

 نیس یهدلوا کلم كقحتسم هدەىه نامز یی صن كب وهوم

 یا ا لفو تان ا هحنلوا ناتسن توهوم اد

 شملبا كالهتسا یراغا نالوا لصاح هدندب هژلبوهوم هدندم

 O رواک مزال نا تم طه ہد زام تح هسا

 هقاب هنحرشو هب هدام «۷۸» ردبا تانا ندنلصا یلم هنس

 ا وا تا هلارارقا قاتا ا
 یذخا نده بوهوم دب كبوهوم نالوا یهاظ هسرولوا تبا

 بولوا هدنسماع ربع را رفا ول ارز ۰ رد وا رارفا و هدنشح



E 

 هسزولوا تبات هل رارقا كهل بوهوم رک او .رداطا هسيا و

 هده سزا: راکرد ینجهنلوا هذخا وم هلبوهوم هللا رارقا وب

 یمرولوا لطاب هبه ینالوط ندعویش ضورع هدنروص وب
 عوبش هبوهوم قاقحتسالاب قیفولا هلابو دعلا لوق .یواطحط

 درک و نوسلوا تبا هنلاب كرك قاقحتسا هدقدلوا ضراع

 ارز . ردیراط عوبش و نولوا تبا هل بوهولا رارق اب
 هکرابا ققحت هجشندیا تابثا رارقالاب اب هنییلاب یتساعدم قحتسم
 هنتزاحا كقحتسم بولوا یلوطف بهاو هدهبه ینوهوم فصل

 قحتسم هملع دوقعم هدساوضف دقع کن وح . ىدا فوق وم

 ا رات خاس كا دفع ى ا ا وه
 كس ەھ باتک كنەدنه یدنآاوا فالتخا هدنقح شسدملوا

 ندلئاسمنانل وانایبهدنل وا كر شع عبار باب كبصغ باتک هلیعسات باب

 هلا قاةحتسا درع ید ندنسهدام ۱۳۸ كن هل و دافتسم

 زا اج تزاحا ید هرکص ندنآ بویلوا خسفنم یلوضف دقع
 زبحم ین هبه قحتسمهرکصندنو هیلع ءانب .ردهدشوانانتسم ی ودیا

 هسا زالوا یو ذفانو زئاح هحنمکح هدام ۸6۷ هسرولوا

 خسفنه هبه هدنناوا تزاحا مدع هدقشحتسم فصل

 ثداح هدشنامز خ-فو تزاحا مدع وش عوبش كاذلو . رولوا

 هب هنطح هدلاح و . ىدا لکد دوحوم هوا هسخوت بولوا

 . ردراطخحم لکد هعل مش اردص ارس

 . دام 0 حرش ف لیصفتلانم هاندعو ام زاحا اذه



 هک

 رو ناوبحرو هطوا س نادلوا تمسق لباقء هلتسم ۲

 .ردحض كا هه یتسهصح كلام ر یکر اود رو هور

 ضق هلتهح ینیدلوا روصتم لماک ضبق هدعاشم یک و اربز

 اب یه هوا یمن اتکا با و
 هدلاوما عون وب هسلدبا رابتعا هلماک ضیق ید هدنوب هکاوج
 .رولک مزال یوادسلا كنهه با

 یسهبیهكنهعیاشهصح هدلاوما تمسق لباقا یکوب «لآ وس

 هنیرزوا عربتم رولوا مزاتسم یناجما كنهساهم هتیرزوا عربتم

 0 ز اح هسا باح ا

 تمسق هدزوا یییدنلوا رکذ هدهدام 2۱4 هماهم «باوج

 هلتهح ید دل وا عفاو هدنیع عربت هک لاح بولوا تراىع ندعفانم

 یلیز رد_اکد رضم هلغلوا هدیش نایلدیا عربت روک ذم باجا

 . یواطحیط و

 كنهصح مولعم نده ور اب هب دی ناعم اب ناوبح رب اثم

 .هحمو هاده ردحبح یسهہه

 «۸۵۸> . ردمزال یسوا مولعم كنهصح بوهوم طقف

 هبه یتسهصح یهدناوبح مولعم هسمیک رب هیلعءانب .قاب هیهدام
 زالوا زن اح هه هسدلس ی رادقم كە صح روک ذم هدی ودیا

 : ی مصلا دوم
 هلا تهاو هسمک نالبدیا هه SAN عاشم کو

 هاهم اما .ردلکد تمسقلباق ارز زامهلل و هدنس هل اطم تمسق



 و
 قاب هرلهدام ۱۱۸۳ و ۱۱۳۰۶ .رحم رول هنو هدنیلط

 . قاب هبهدام « ۱۱۲۳۰ . رداکد تمسق لباق ید ند

 مدننا هه اکس یعهصح ندحمر هلحام نایت دحا هلعءاس

 هدر دقت ینیدلوا شملبالالتسا ینهصح لواهلبوهوم هدکدید

 قاب هیهدام «۸۷۳» .ثلاثلا بایلالبیق هیدنه رولوا حییح هبه
 ناس هدهدام ۱۱۳۱ لام نالوا هللا لام نالوا تمسق لباق

 وا
 ندقوةحو كلمكهاو یعب زرحم كبوهوم «هلئسم ۳

 . ردمزال یسعلوب زرفم
 نابعلواداصح بولوا عورنم هدنرزوا «ینیضارا هیاعءانب

 هتشا هه رمش نایعالیوط هدنرزوا « یحافا ابو رسنک |

 هلغلوا ندنسازجا جاغآ و ضرا شعو عرز ارز .زالوا راح
 . هحمو هلا ولو رولوا هدنلزنم هه یاش ءزج هروک ذم هه

 . راتم در رولوا E RR عاشم هه یخد هه و هلتهج ون

 كجهدیا هبه ینیک او یتسهصرع عورزم هسمیکر, یدعا
 هرکص ینک ! الوا دوخا یک اهرکص یضرا الوا هدقدلوا

 ید هدنسکیا هسیاردیا عج هدمیلست رک | هدکدتبا هبهیضرا

 الوا یی هسردیا قیرفت هدمیلست رک او . رولوا رتاج هبه
 ماست یضرا هرکص ینکا الوا دوخاب ییکا هرکص ینهصرع
 . قاب هب هلّئتسم یجنح وا هدنه زالوا حس هس ربا

 یراحشاو فقو ولهعطاقم یسهصیع هسمکر مک هتن
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 ~~ س٤ س

 ندعا غارف هلا یلوتم نذا ینسهصرع كنسهحاب نالوا الم

 بحاصنذاین رب كغاب تال م یو رکو یربمضرا د وخا ینراحشا

 هسا هبه هناغوا رببک یغاب روک ذم نیدسغا غارف هللا ضرا

 هلغلوا شملیا لخادتو ن هرب رلکوک از .ردلکد حس

 زب اح هه هرغص اما . یدامعلا دوعسلاوا ها عاشم

 .یدنفا ىلع E E هدام ۸۵۱ کودا

 دوخاب زسضرایعرز دوخاب زسهص ع یا ھاو هک ردقوش "

 یک اب ضق ینانببهاو هدب ودیاهبهسج عا یشیه کهدن رزواجاغآ
 هدیور و نذا ةحارص ههلبوغوم هلا قءالیوط یشعو داضح

 ضق هدهسالئوط یشعو هبشا داصح یک او. ضق یا هدوا

 اف با ا ا یا توسوم ارز. دولوا ےک لا
 ییدمرو نذا ةحارص اما .هبطاولو ردسکیلعف كمها و تاذلاب

 هسالب وط اب هسا ضه اب داصح هلبوهوم هده ىه سام هدر دقت

 . هبدنه رولوا نماض یوهوم بویلوا حب هبه هل

 ی هدنرزوا یربم ضرا دوخا رب فقو ییهعطاقم طقف

 2 کنوح ,.ردلکد یکه ابو غاب هناخ و , رد زن اح یسهبه كن هناخ

 A عاشم هلغلوا فصضیلاصتا هبوهوم بویاوایک سن

 ها زکلاب نالیدیا هبه هلهجووب . یدامعلا دوعسلاوا ردلکد

 عفر ههل بوهوم یهنبا نون هت رع تهاو ن هاوا

 .زالواشلدیاهبه ید هصع اعبت ههشا هسخو .رولسهریدتا
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 شرالا نودب ءانلا ةبه . ریغصلل هبهلاق عون لبق ىدا ىلع

 . رشع یداجلا بالای بدنه ةراح

 یکلمیدنکت هاویمب .ردزتاح لغاشلا ةه «هلْئسم 6

 لتشب فورظلانال رولوا راح هسا هنه یلامرب نانلون لغاش
 . یوح فورظلا لغشب الف فرظاا اما فرظلا

 هناخ و هبه هنر یتساشا دود ینەلاخ بهاو الثم

 .هناخاتک هسکر ۳ ینجهلوا حب هسنبا میلست هدکلر هلبا

 لوا یهناضاتک و هنه هنلغوا ی راباتک هاب نانلو هدنس

 ضبق یهناانک و یراباتک هدوا بودیا میلست اعم هلبراباتک
 هه قد یهدلاوح مکه تن یدنفا ىلع رولوا ما هزه هستیا

 . رولوا راج هسنیا میلست اعم هلا لاوج یتقد كردپا

 اغم هللا ناوبح و هنه کو زکلا یهدنرزوا ناوبح اذک

 ها هبرق بودیا هبه ییوص زکلاب یهدبرق دوخاب هسنیا میلست
 بوهومهدراتروصوب اریز .هیدنه رولوازاح هسنیا ماست ربارپ

 كيهاو هسیاو بولوا لغاش یهاو كلم هکلب و لوغشم رغ

 یدپ كبهاو اعقاو .زنا باجشا ید تو هنیرزوا بوهوم
 ندنفیدلوا عبت هلغلوا ظفح تلا «فرظ هدهسیا ما هدفرظ

 .یرصلادوعسلاوبا رمل اتات ایما ددبهدلصادب توش هدعت
 هستیا میلست هدکلرپ هللا لوفشم ییوهوم هدرالات» وب

 ندنتروص یشلوا میلست كبوهوم قرلوا زکلاب یسهلنید

 زکلاب بوهوم یب هدنروص وب کاب . ردلکد نوا زارتحا
۱ 
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 .رولوا مام هیولوالا قیرطب هبه هدنر دقت یسلدیا ماست قردلوا

 رب لوغشم هلکلم و عاتم كيهاو یی « لوفشلا ةبه اما

 هلسهاو عاتم بوهوم اریز . هجم ردلکد رتاج یسهبه كلام
 . رولوا E عاشم و یک عاشم هحنلوا لوغشم

 یی یا LS یخ التم

 یهناخ روک ذم هکرکم . زالوا رتاج هسا لست و هبه هرخآ
 حییخ هدلاح وا . هديا ملت هلختلادع نده موق هعتما

 ماست ههل بوهوم ینسبلک كردیا هبه یخد یهعتما یک ینجهلوا
 . یواطحط قاب ههدام « ۲٤ » . رولوا حی هن هدکدتا

 ینسیر, زکلاب هدبودیا هبهیهطوا کیاوش هسمیکرب مکه تن
 هدنرب چبه هستیا میلست قرهلوا لوفشءهریغ یرکید و لوغشم
 ءرکصندمیلست و هیلخ « ضبقلاپ نذا هیدنه ردلکد حیی هبه
 راتعا هنذا نالوا هبلختلا لق یعب هوا بولوا مزال یسلوا

 . یک ینیدلوا,ناتعا همیلست نالوا هلختتلالمق . ردقوب
 ینعلوت ر ناسنا ینحا هدهاخ بوهوم هکر دق وش

 رولوا حسی هه ندنکحهلدیا دع لوغشم هاخ لوا هلسس

 ماست هدلاح یتیدنلو هدهناخ لها دوخاب بهاو نکل . هبدعاق

 . هرلاطا نع هبدنه زالوا حح ملست وش هسلدیا

 تاندتسم

 «با الوا هک هابوش .ردزتاح یسهه كلوغشم ع ون چ وا

 رب الثم . راتخرد رولوا راح هبا هه یلوغشم هنلفط



a ۳ 

 لوفشم هلبنکا عورنم دوخاب یازنم لوفشم هلیسایشا هسمیک
 . رولوا جم هسا داشاو هفدص اب هبه هنافط ین الرات كالم

 هلمعاتم یلزنم كلم ینیدلوا نک اس اعم هلیدلو ریکهسمیک رب اما
 هبه میلست و هیلخت الب هدکدتبا هبه هموقم دلو نکیا لوغشم

 . یدنفا ىلع رداکد حس

 هدنحاو ین دنل وب هات هلحوز انس ونک او اا

 .راتخرد رولوا راح هسا هبه هنجوز یهناخ ینیدلوا یساشا

 دی یف رادلا تناکف جوزلا دی فعالا و رادلا عم ةأرلا نال
 میاستو هيلح یتح . یواطحط ةبهلا تحصف ىنعم هل بوهولا

 لاخدا هاریم ی هناخ لوا یسهرو هسلوا توف جوز نیدعلوا

 رد هدندب كحوز هلسهعتما یهدندب هجوز ارز . رارولسهدیا

 . یدنفا یلعو یوم

 یىل وغشم كب وهوم هلکلم كنهسمکر یرغع كکلام « الات

 N .یدنفا ىلع و رهالا جم ردلکد لع یهبه تتهاع

 ا رند فان کد قادر کال كە  ک
 هرخذو هه هصخشر یناکد روک ذم هک لا نکیا لوغشم

 رولوا حییح هبه هدناکد هسا لست هدلاح یفیدلوا لوفشم هللا

 . یدنفا لء و هحم

 « ربعه ینهناخ نانلو لوغشم هلیساشا گریعتسم مکه تن

 ات اسنا اراد راعا . دوعسل وا رولوا حک هسا هره هریعتسم

 ریعملا بهو م رادلا ف هعضو و اعاتم بصغ رعلاوا ريعتسملا نام



enتو  

 لغاتشلا نا نیش هلال رادلا ىف هنهلا تحس ریعتسلا نم رادلا

 . یواطحط تهاولا ربع كلم

 یی دلا صغ كه بوهوم ا اب ك.هاو هدههاخ بوهوم 9

 . رولوا ح ۔ هه هسذل وا ملست هناخ هدلاح ییادنل و عاتم

 سرم ةلوغشم اما رهظ) اف اع ةرصاق هربع دی نال

 ههو وا عاملا نم امف اع اراد بهو ولام كلذ روص نمو

 قحتسا 9 هل بوهولا ىلا اهملس و عاتلا نم م اہف اع قلاوح

 ةتبا تناک بهاولا دي نال قلاولاو رادلا ىف ةءات ةيهلاف عاتملا

 . یواطحط همست حصف هققشح اعج عاملا و رادلا ىلع

 هدسلم ییدسا همه هنندشحیتسهناخ مک و هاش ۵

 هنس الصا هدنحما هناخ _مدلبا ملست و هه همدشح یمههاخوش

 ارو هلفلوا توف هرکصندکدتا داهشاو رارقا ود یدلاق

 ود یدبا لوغشم هلعاتم دلزع روم هناخ هدمیلسآ و هه ندح

 یرارقا وش كنهسمیک لوا ارز . زالوا عومسم هستیا اعدا

 .هحم شماهو یدنفا ىلع قاب ههدام « ۱٥۸۷ » . ردح.

 ناناوب لغاشالوا هکرد وش هلبح هدلوغشم ۀنه «هلئسم ٩

 .ردنلع وا ماست هناخ صندقدنل وامل ستو عاديا ههل بوهوم «لام

 .هنهلا باتکلوا یو رولوا حک ماست و هه هدلاح و

 هدمنلست قرهلل واههوریا ورا لعاشهلالوغشم «هلئسم ۷

 الوغشم و هه هناخ الثم الوا . رولقاب هدقد لوا قیر

 هبهلئیسم ۱ع رولوا حک ريغ هبه یهدهناغ هسروتلوا ملست



 و

 هه یهناخ هرکصنذکدتیا میاستو هبه یعاتم الوا اما . قاب

 ,همناانع هب دنه رولوا حد یخد دستا هسرديا ماساو

 هفوقومو همان ربع بول وا هدساف لوغشم هبه هشه ۸

 .ةمهلا لواف یوجو یدنفا ىلع ردشعلوا ناس هدهاسیودیا

AAAیلمهدقدنا وا ض ہ3 لام نانل وا همه هلن اهداف ةه  

 ةه نالوا هباتفم طقف ینیدلوا فالتخا هدنسمتا هدافا

 O "یا وفا یا تدف ی
 وا دز و الا ع و ررد یدشلدیا

 ردبا قارتفا هدمکح چوا ندهحبح ٌهبه هدساف ةه كلذ عم

 عناوم راس اذک وتتازف روا دم هد مد ۹9 ۶ ترا مکح

 توف بهاو یک ینیدلوا عام هعوحر ندهدساف هه عوجر

 هنومضم هدساف هبه ارز .رول هديا عوجریغدیراو هدقدلوا

 ندنفح هلوادرلا قحتسم كاله القنانل وب هومضمكالهل ادم: بولوا

 رولوا كلام هدادرتسا یوهوم و هعوحر ندبه بهاو

 و اطتطو عرش
 هترزوآهلبوهوم« لامنال وا ضورقم ەلى اهدسافهبه «ینان کح

 هسل وا كاله بوهوم لام هدهل توهوم دب یعل . ردنومضم

 .هدهحبح هيه هکوبلاح . رولک مزال نامض هنیرزوا هل بوهوم
 دلراتح در . رولوا دافتسم ندهدام ۱ یحهیلک مزال

 نامض هدرلباتک روک ذم هروک هنلق ندیلمر نیدلاربخ هلا هات

 دش هدنسهبشاح ررد نلالہنرش نکیا روک ذم هدهقلطم تروص



 ےس ۱۰ ےس

 ییدلدبا ضمق هلمنذا كىهاو بوهوم ادساف هکردشمد كرهبلبا
 ناض هدنر دقت يیلت مصه "الو دعت الب هدهل بوهوم دب هلتهج

 منص یدنک یا هلبوهوم یشیلک مزال ناض . ردیلمالک مزال
 ىذا ةحارص كنهاو هل بوهوم دوخا ییدلیا فالتا هلبلعف و

 . ینا رد هدر دقت يدلبا صفق یوهوم لام نزمسقملوا

 هک هلب وش .ردیآ عرفت هیت | عورف هنت ومضم كيهدساف هبه

 یوا كلو كردیا ماست ا نوا هک نکید a الوا

 ءرکسص ندکدید زکیدیا لست هصخش نالف یتسقاب ردکنس
 چ وا ۱ هسلوا فات هدندب کوا نوتلا نوا ن

 .ردشعا سف هلا هدساف ههیآ ازز .رولوا نماض یوتلآ
 . رک مزال نامخ :لعلوا تاما یسفاب اما

 كنوب هدبودیاماست ینوتلآ نوا ههنسکرکید هسمیکرب اینا
 ۳ ندکدید ردهعردو مک اوز هدننش قاب ردهنه کس یش

 نونلآ ی کد اا ی دا داسا یوتلآ شن ندا هتش وا

 مزال ینامض كنوتلا قم یدب هنیرزواضباق هسلوا فات هدندب

 لتهج قفلوب هدساف هه نولآ شب نالبرو ةه اڑ ۰ رولک.

 ا کهنه فا یک یوا قوم
 یامض كماربلقحم یدب هلغلوا تناما ینصن 1 نومضمینصن
 . .بصغلاف هباخ یدلک مزال

 هدزوا ینیدسلوا رکذ هدنحرش هدام ۸۳۸ « ثلا مکح
 . رداکد ضش قاه الاب هل هدودساف هه



 س ۷۵۱

 ىا ثحبم

 بولوا لخاد هدهبه نزسقمل وا i هحا ره

 رد هدنتح رابش نابلوا

 یضرارلیشنالوالخ اد یک ذر نج هدضرا عس «هلتسم ۰

 یهصرعربهسمک رب هکهبوش هرولوالخاد رک ذرغ نم یخ د ەد ەھ

 لخادرک ذ ربغنمراحشاوهبا یک هدنرزوا هدکدتیاملستو هبه

 یکینج هبلوا لخ ادرک ذریغنمناک | هدهقدص و «,هیضرااما .رولوا

 E هموقتم قارواو رانا رک ذرغنم یخد هدهبه یراحشا

 هب هلسمه 6 ملستلا عن هلال رولوا دساف هه هدلاحو و زالوا

 ٠ رشع یداا بالای هیدنه قاب

 زالوا لخ ادهز رفم ملالسور رس «قلفهدهبهیتب «هلّتسم ۱

 تبلاقعوضومعاتم ةلرع ام ال هی د هلقف اس هدهمه نحهکوو

 ةبهلا ىف لخدب الف قفارلا رک ذب تببلا عي ىف لخدیال قلفلا
 . هبهلالئاواق هساخ

e هدام ۹ gm 

 هدنه ( لقاع ل ًاکح اب ةقبقح مه كقدصتم ؛ ( كبهاو)
 (.ردط رشا هدنتح كنهبه (یسلواژ نه عرب ینعل (غلار

 هلماک تساها هلغلوا طرش هلماک تیلها هدرض» فرصت هکنوج
 ۰ رج الا مو ییتنمرد زالوا حس رول دم فرصت هجن وب

 . قاب ه هدام ۰



 ( — ف بس
 " هلسجاب عفان لرکو رضم كرك هدننونج لاح یخد كنونح

 قبطم ریغ كرك نوسلوا قّبطم نونجم كرك .ردلطاب ینافرصت
 : نوشلوا

 ندر هدو هحناک هلقاع امکح بولوا یهاظ «لقاع ةقبقح

 گردنرانغ ندهتسمک نالوا نرگس ندنامرخ یک كیو و

 رولوا ےس ا ل ا فلکمو لقاع امکع نارکس وب
 . یواطخط

 (یسهبه) یلام یدنک (كهوتعمو نونو ریغص هیلعءانبژ
 هالو هدایز ندیوهوملام ضوع یتحو هساوا ضومب ولو
 هقافالاو غولیلادمب كلذلو .ردلطاب یی (.ردلکد حب إل هلس
 دوقع تزاحا ارز .زالوا اح تزاحا وش هلس هسلوا زبحم

 .زالوا قحال ه هلطاب دوقع هسخو . رولوا قحال ههفوقوم

 هدلاوا هسرولبدیا هبه دقع ًاددحم هقافالاو غولبلا دعب نکل
 كهوتعمو هدهدام A6٤ ییبرعل كنونحم .یتتنم رد رولوا حسی

 رر دم هددام ٩6 یخد یبرع

 ندنسلوا روك ذم قرهلوا قلطم یظفل یفص ی هدارو
 نوسلوا کا نوساوا بم هلرک رغم هکرواشالکآ

 درک و نوسلوا نوذأم درک هدریدقت شالوا ريع موق ص ریغص و

 هدنروص یییدنل و 0 مود ص ریغصو نوسلوا ندا ريغ

 ناعمو مولعم هصاعاب كركو نوسلوا نوذأم هلا ماع نذا كرك
 .ردمعا نوساوا نوذأم هتسهبه كنلام



owےس \  

 - اضعب اب الک ینسەراپ هدبوتاص لام نوذأم زیم یص هلتهجوب
 هه ضبقلالق هلهح و هدام ۸4۷ كرک هدکدتسا هبه هب یرتشم

 . زالوا حیح نوا هبه ضیقلا دعب كركو نوسنیا

 هسرو هفدص هلنذا كنيردب یلام ریغص رب هلتهجوب هنب
 بو وا یتح هدادرتسا كنبص هدلاحو . هبدنه زالوا حر

 . زالوا لالح هقدصوا هرعقف

 هنجوز یرهم هلا یغیدلوا هفلاب نیداق رب هلتهج وب هن
 رول وارظن هسد مدیا لکد هغلاب هد هه تقو هرکصندکدتا هبه

 یکی ماقودق لرالنداق هغلاب یتهاقو دق هدهه تقو كنداق لوا

 مدیا لکد هخل اب ها و غولبلا 4هاللع هدنسودنک دوخاب هسا

 زوس هدنروص دوا هلو هدهسیا زاهلوا لوق یسد

 .قاب ههدام 4۸۵۱ .هبدنه درک

 هکرولوا دافتسم ندنسهلوا رکذ قرهلوا قلطم هه اذک

 نوسلوا ضوع الب رک نوسلوا هد نلباقم ضوء كرك هبه

 هجتمیق لرک ضوع روک ذم هدنروص یفیدلوا هللا ضوع و
 . ردمعا نوسلوا صقان ا هدایز ندنآ اب یواسم هبوهوم لام
 . تانامض ردلکد حس هه هدنسلک كنهروک ذم روص ین

 هدبودیا ملت و هبه هب هننسک رب یناام ریغص هلتهج و
 یک ینیدلوا لطاب هه هسر و ضوع ه یص لوا ید هک وا

 یوهوم لام هلبوهوم ندنغجهلوا یخ ربغ یخو ضوع
 ,هسناخ ردا دادرتسا یضوع هلبا در
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 یتګ مدع كنسهبه ربغص هرزوا ینادنلوا تراشا احرش

 رغص اما بولوا هدردق ییدشا هه یلام یدنک ریفص

 یدردنوت .اکتس هده و مردب هدیورون وک هده ا

 كموق ص یص هکرکم' :رواس هدب الوان ین هبدنه وب ترا هساد

 . هبدنه هوا عقاو هنلف یودا بذاک

 هر ات نجوم لب سو یرغص لام ید ریغصلا یو ۱

 .قاب ههدام «۵۸» ۰ نههدیا

 یلام كربنص یضاق اب یسیصو اب یردپ كریغص هلتهج وب
 ارز .زالوا حس هيه وش هسا هبه هنر ضوعالپ ا ضوعب

 . ییتنم ردو هقفلاهاوج ردراو یوبند ررض هدنون

 یکیدشیا هیده هبهنسک رکید كنهسمیک رب هلتهج وب هني
 نایدوس ا كنلغوا رشم تەك لوا تروغول

 ندنوس روک ذم باو . ردلکد زاح هیده هسنیا نیبن یفیدلیپا
 .هبدنه زامهلوا كلام اک | هللامعا تروغو

 یفجالآ نالو هدنتمد صخش رب كنافوتم هلتهج وب هنب

 هماعو هه هصخشلوا یسصو كناغوارغص كموقم یافوتم

 هدقدلوا غاب ريغص بویلوا حیح هسنیا اربا یا نداوعد

 .رولآ ندم وفم صخش ینغحالا روک دم

 قجالآ ییدتیا هبه كربغصلا یصواب یلو هکراو ردق وش
 د و ٌمظعا ماما هسیا قجالآ رب شلک مزال هلیدقع یدنک
 ربفص بولوا ح ہک ارا و هه وش هروک هبیلاعت هللا امهجر
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 هفسو یا ماما اما . رولوا نماض موف یصو ال2۰ نوجا

 . یدنفا ىلع زالوا حسی هبهو ارا روک ذم 0

 .ردهرزواحورمشم لاونمکح یعدهدنساراو هه كس وتم

 . قاب هنح رش هدام ۰

 .ردلکد طرش یسلوا غلابو لفاع كهلبوهوم ¢ اما )

 (.ردحیحهبه) ههوتععو نونجوریفص ین (مرانو) هيلع ءاي
 دوخا كنس سم اب كنسلو هرزواینیدلوا ررح هدهدام ۸۵۲ و

 هه هلضف ربع ریغص هلهحو ید وا روک ذم هدهدام ۳

 کف رصت لوش هلربخص کنوح . قاب ه هدام ۷۰ .رولوا ما

 هرغصو هلوا عفان هرغص هجو لک نم ید ض۶ عش هدنقح

 هننذآكنسلو هسا رولوا ربع «ریفص لوا هلو یررض الصا

 هدنافرصت نالوا ضح عفن هربغ عاری ز .رولواحم قرهلوافوقوم

 . یتتنم ردو رهنالا ممم ردیا تیافک یسهرصاق تیلها كريغص

 هبهبهوش هدهسیا حیخ هبه هنیرصاق یک وب ررح هجورپ
 ضوملاطرش هبه هکولو نمهل رو ضوع ندریغص لام لباقم

 كمامهد | عوجر بهاو هدیولبدیا هه یشرب هریفص یتح هلوا

 یبش رب یئزج هک ولو ندلام كريغص یسلو كريغص نوجا
 هلتهج یغیدلوا لطاب یعب ینیدیلوا حح هسررو ضوع
 . یورقنا و هبزاژب رولسهدیا عوجر ندنسهبه ید بهاو
 ندنفرط رغصلا ىلو نوجا طاقسا ىعوجر قح كهاو

 . ردیلملوا عيب هلنائف رکد بوهوم لام
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 ۳ Oo lo رو ىدە
 هساا رولوا ا یهدما نطب ی ی هل توه وم هکه ل وش

 یلام رب هنینج یهدننطب یسهجوز هسمیک رب الثم .ردلطاب هبه
 یلام هک ر مکه تن . هحم زالوا حک هشا قدصت اب هه

 ی یساک كنهبه هسا هه هراود و ناسا دوخا هتمو یج

 باح الا نا یلاراشا .یناثلا باملاف همدنه رولوا نوا ناسناو

 باجمالا ناك هوجولانم هجوب كالعالنلو كالع نمل عقو اذا

 ."رشع قالا نالا یا بدنه كم ی هلامکب

geهدام ۹  e 

 یساضر كهاو هد نداق كناراو هقدصو ههدهو هه

 . رولوا هللروص يا قمالوا یساضر كنهاو هد (:ردمزال

 هناع ءانب إل .رولوا هلقلوا هللا هازک او ربح «یلوا تروص

 (حسګ هبها نالوا قرهیلوا یساسضرو € هللا هارک او

 او هکلب ردد ذفان هدمسق نانلوا هارک ۱ ےک

 ۱ 1 قاب هب هدام ۱۰۰7

 كننیوبا دوخاب متشو برض ینسهجوز هسمیکرب هلتهجوب
 هه وش هسردتا هه ی رهم بودیا عنم ندکمتک هنتراز

 . یورشا ردلکد حس

 هدنروضح رب هدیودیا هبه هارک الاب هسمیکرب هلتهجوب هني
 هارک | هبهبه ارز ,ردلکد حییح هبه هنب هلسب هبشا غلست اعر اط

 هدنروضح ربج هدنوب .رولوا مزاتسم یهارک | هبوهوم ملست



 بس — ٩6۷

 خیس هه هسلوا رضاح رګ هدمنلسآ تقو ارز . یدلند

 . هارک الا راک ر رولوا

 هرکص ندکدتا هبه یشرب هنبرکید هسمیکرب هلتهجوب هنب
 دوجوم هبشا تاشاو یوعد ود یدیشلوا هللا هارک | هبهوش

 تاغ هل توخومو . یدنفالع ردبا دادرتسا یوهوم لوا
 . تانامص رولا ندربج یلدب هسلوا نک ا هدب ولوا

 هسل وا فلت هدندب هل بوهوم بوهوم لام هلتهجوب هني
 هارک | هلیسعا هبه بهاو هک هلوش .ردراو ییمضتقح كيهاو

 كرهلدیا هارک | هلبا هه لوبق یخد ههل بوهوم یک ینیدنلوا
 نوح داما هحاو رک ا هل بوهوم .ررنوا رظ 6
 هدندب هل بوهوم قرهنلوا قیدصت هلباینم هسیاربد مدتناضق

 هرم دوخا قلوا كلم هعدنک هل بوهوم اما . رولوا تناما

 رب ین ههدام ۰ ا هسلا رد مدلآ هرزوا كمر و

 رریدتبا نیمضت ههل بوهوم هسراید هربحم هسرلبد بولوا
 هرکم هل بوهوم مکهتن . قاب هنحرشو هبهدام ۰۲» . تانامض

 . ردرګ هدنمضت ررج هحور هن تهاو هسا رولا قرهبلوا

 داف بولوا دقات یب حب هبه نالوا هلبا هارکاو رج |
 .رولوا كلام هللا دساف كلم هوهوم لام هل بوهوم هلغملوا

 لسا و هه دقع ارز .ردیا فقول ه زاحا هارک الالاوژ دعا و

 یذافن هارک ۱ نکل : هلوا هارک الا هکولو . ردیا تابئا يلم

 . هارک الاف یتتنمردو عییلایلع ءارک الاف رهنالاممت رابا عنم
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 تزاجا لباق یلستو هبه نالوبعوقو هارک الاب یی هلتهجوب
 هسلوا زی ینهروک ذم ٌهبه ءارک الا لاوز دعب ءرکم هلغلوا

 كعد مب یضارو مدلوا زبحم .رولوا الوق اب تزاجا هکر ولوا دفان

i :اعیاط ییوهوملام قرهبلوا هدنروضح ربح .رولوا العف اب .  

 ءارکاالاب نی یک لوقوضق اعناطیضوع كيهمه 9 ما

 هتیشا لود ۱ یضوع بهاو هرکص ندقدنلوا هه دقع

 یدنفایبع رولوا شلوا زبحم ینهبه نالوا عقاو هارک الا

 . تان امضو

 .rE مکح يا هاسسمانید رداکد حک هبه هدهلڅ

 . رولوا

 ذفان هدمسق نالوا عقاو هارکا زکلا هبه « لوا مکح

 هک هلیوش . ردذفان هبه هدمسق نابلوا عقاو هارکا 1 . رداکد

 هلبا هبه هصخش رب یتسهصحرب كلام رب نایلوا تمسق لباق
 هه همدآ رب 3 هلا صخش وا یلاموا ةو داوا هارد

 مدا لوا هدهسلا لکد حا هبه یهودی موق ص صخش هبشا

 کلدا هبه بهاو 2 هن . تانامض ردحبح هه یک هدنقح

 .رولوا دفان هه هسردیا هه یسلرغ كلام نالوا راجا

 هدلاح کیدتیا ءارک | هلبا هبه ینهیدبحم یللا الثم ربح هک هلبوش
 قیدسا فلاح نبلنجو وا ها هنه یونلا نوا. هزکم
 .  .رولوا عیاط هدندهبه تهاو هلتهج

 عاشا یتسیربغ كدقع نالوا هارکا هرکم « ینا مکح
 م
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 هارک [ هبهیه رب هيلع ءان . رولوا دفا دقع لوا هسردنا

 هفدصت ربع یک ینج هلوا دفا ها قاصت هرکم نکشعا

 ۰ تانا نواوا دفا هلا هه کم هدلاع 9 را
 مدا هه ندناسل ینادنلوا فقاو هاو «هبنا تروص

 هک هلیوش .رولوا هللا كمتایوسیلزوسنهضتم یتسانعم كنسهلح
 ید « فلالانم ككماع ىلام كنم تهو » ههاو هل توهوم

 ريغ هنسانعم كهل ویو هب رع ناسل ید بهاو هلبسملنید
 ادا هه قجالا LL نوک هم زا تقاو
 یساضر كنهاو هدهساعوت ار | ەدە ون هر زالوا

 . یورقلا رذقو

 نائداف

 چیه اهتفضع هللا ظفل نابلوا یعولعم كدقاع یمانعم ۸

 ینغح هلوا حسح دقعیه اهقف ضو ینحهبلوا حس دقعرب

 حیح دقع نالوا یواسم یدجو لزه 1 حاکن اهقفضعلو

 ینج هلوا یخ ربع دقع نایلوا یواسم یدجو لزهیک مو

 . حاكنلا لوا ىف یتتللا حرش یتتنمرد ردرلشملبا نایب

 اهقف ضم هدکدلر و هراب قرق هلئاس هلبنظ هراب نوا ۲

 قو .رونل وا دادرنسا هسارد مدرب و ی هراب نوا نکدرو

 يا هسا اهقفض» رگدو راشعد زامهنل وا هسرار د مدرو

 بالا هر دنه ردراشعا ناس ینحهبم هل وا دادرتسا یخد هدلاح

 ۱ . رصع یا
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 ¬ یا باب روح
 هک رداماش یلصف کیا بولوا هدننایب هبه ماکحا

 لوا لضف

 # رد هدنفح عوجر ندهبه 9«

 لئاسم نایلوا و نالوا راح عوجر ندهبه هدلصفو ینعی

 . ردقحهلل وا نایب

 عوجد ارز .ردهتسانعم بوهوم یظفل هبه یک هدناونعوب

 زامهلوا هدنقحلاوفا هسخو بولس هلوا هدنقح نابعا قحا

 ۸۳۳ ینیدناف لامعتسا هدنسانعم بوهوم كنههو .دوعسلاوا

 .یدشلدیا ناس هدنح رش هدام

 نالوا زاحیعوحر كبهاو هلذلوالخاد یخد هده هددبه

 : نا رولس هديا عوجر هدنسهده ید یدهم هدلاسم

 ندههدص یر هبه هدنو هلغمالوا راح عوجر ندهفدص

 هب یغیخد دوصقم ندهمه ی هدنو وللثم ینیدلوا نوجا زارتحا

 ندنفجهلوا هقدص هه نالبدیا هرقف اما بولوا هه نالوا

 . زامهل وا موجر ید ندیو

 هدهسیا حب هرزوا ییجهللوا نایب هديتنا عوجر ندهبه

 تهارک ةهلانع عوجر هزوک هاملع شب رار هلغلوا تئاید

 هاهقف ضم کدو IAT روش ردهورکم هلا هک رحم

 تهارک هییزنت تهارک هک ردهورکم هلبا هیت تهارک هروک



 یی از ال ان و با اققا

 رد برق هحام دوخا ندنلیف مابمو فخا ندهییرم

 . یتنم رد و رم الا جم

 ہک هدام ۸۱ -

 ( ضبق و كنا اب كنا بام الا دعب ( هل بوهوم إل
 كلام و هللا مزالربغ كالم هبه اا قب رطب 6 هوهوم هلا ا یسعا

 هساددعتمو القتسم هلا دحاو هل بوهوم . هاده 4 . رولوا

 , ردلکد همالسلا قحتسم كل« وش هکرلرولوا كلام كارتشالاب

 مدتیا هبه هزککیا یلاموب ابا طخ هبهنسگ ییا هسمیکرب الثم
 امهل بوهوم «سیا راردیا لدتو باها هدرانآ و یاست بوید

 كوا طئارش هدکلم توس طقف . رارولوا كلام ةفصام

 .ردمزال یدوحو

 ۲و زرفم ندفوقحو كلم كبهاو ىي زوم بوهوم ۱

 قیرطب هبه ۳ و قاوا لوفشم ريغ هلکلم كبهاو بوهوم
 تقو یی قعلو لماک ضق روك ذمضق عو قمالوا هعضاولا

 هک ردطرش قمالوا عاشم بوهوم نالوا تمسق لباق هدضبت

 یخد هعضاوم .ردشعلوا رکذ هدنح رش یسهدام ۸ ینالیصفت

 . رول وا حاضبا اس رف

 هدشوم ككل كهل بوهوم هدیوهوم « هصالخ

 یا هجورب لئاسم ضعب عرفتم اکو .ردط رش یضبق كيوهوم

 . رونل وا ناس

 داوز نالوا ثداح هدیوهوم ضىقلا لقو دّقعلا دعا ۱

۱ 
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 3 نالوا ا هدعس ضفلا لو عسل ادعا هک و لاح ۰ ردکبهاو

 هدص وصخ و هلذلوا حرصم هدهدام ۷ یودا كن رشم دناوز

 . هدعاق ردا قارتفا هه هلا عیب

 . رول هدا عوجر دوب دوخ بهاو ضبقلا لبق ۲
 . قاب هب:دام ۰

 یم ندضبف یه بوهوم باج الا دعب كيهاو ۳
 CED . نمەدا ضف E هل بوهوم ىلا دعلو .رولس هدیا -

 . قاب ه هدام

 .رولوا طاب هيه هسل وا توف یر ندنف رط ضىقلا لىق 1

 ۱ ۰ قاب هب هدام ۷۰

 بوهومو حک یرصت كيهاو هدبوهوم شیلا لق ۵

 بهاو یتح . قاب ههدام ۰ ٩٩ » .ردحسح ربع یقرصت كهل

 - ردنوک هللا لوسر رب هدیودیا هبه یمهارد هاغ لجر

 هسید مدتبا قدصت اکس یفابم وب هلوسر هل بوهوم هدنکید
 هدهسلد تبا قدصت هارقف ندفرطمت هلوسر یک ین دل وا راح

 هراخ رردتنا نیمضآ هلوسر بهاو هسا قدصت هدوا

 . هبهلا لئاوا ىف

 دوقلا حاضیا

 كنان بولوا یهاظ یضبق كهل بوهوم « كنا اب كن آ

 یلامرب هسمیکرب هک هلیوش .روللوا حاضیا یآ هجورب یفیق

 سلجضبقلالبق یلاموا هل بوهوم هدبودیا هبه هبهتسگ رکید

۱ 1 
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 موق رع صخش بودیا راجا اب ع اب هبه هصخید ر هدروک ذم
 ههو اق هنماق» یضیق كەن وا ضیقوش ها ضق ین آ

 زالوا زتاح راجا اب هیات هه اب مس ینکیا اما . رولوا راج
 . هب دعا

 هبه یتکلام هبوهوم كهل بوهوم « هبهلا قی رطب ۲
 «نودم هبلع ءانن . ردلکد هللا یش هقش هسخو بولوا هللا

 هلام روک دم « ناد هسئیا ملست و هبه یلام رب هتنياد

 كلام هدنلباقم ینحهلا ینعب ید هسخو بولوا كلام هللا هه

 بوهوم هج هةشا ید نودم هدلاح و . بدنه زالوا شلوا

 رولک مزال یسر و ههل

 دولوا كلام هبوهوم هللا ضبق هل بوهوم « مزال ريغ ۳
 تهاو هلغمالوا مزال هدنسادعام كنهعس روص كلءهوش هدهبا

 رم الا عن رولدا عوحر مرحتلا ةسهارک عم ندنسهبه

 . یواطحط و

 هز رو هلعوا رب یلام ر تهاو الثم « كارتشالاب ۽

 یا ماما هسیا هيه لاحالا قیرطب كرها نیست یراهصح

 وا هدنرا هسخو . رارولوا ثالام هفصانم هروک هفسوت

 . یورشنا لکد قرهلوا ناثلث و ثاث یک

 عربت هقدص دقع و هه دقع « ردلکد همالسلا قحتسم و

 ضق بوهوم هک هل وش .ررد ردلکد همالسلا قحتسم هلغلوا

 ر دعا هدي ولوا فلت هدندب هل بوهوم هرکصندقدنل وا



 نت ۱۹۵ —
 .رردشا نیمضت ههاو هسرید . ردربخم هقح قحتس

 هها بوهوم هسرلید و . نعهدیا عوجر ههل بوهوم ءدلاحو و
 هسر دبا نیمضت ههل بوهوم هلهح و و و . رر دتا نیمضآ

 ۵ .هدنهو و هباده هديا عوجر ههاو هل وه وم

 یتهالس كي وهوم تهاو 8 وش . قا هنحرش و هب هدام

 فات هدندب هل بوهوم هدلاح لواهسرولوا نماض ههل بوهوم

 هبهاو ید هل توهوم هسر دتا نیمضآ KF قحتسم هلغل را"

 بالا ىف هدنه و هرخذلا نع هبانع و مياخادبع ردا عوجر

 . سالا

 قیرطبكهبه نوچ اقوا كلام هبوهوم لام « هل بوهوم
 بوهوم هسرارولوا هعضاولاقد رب .ردط رش یسماملواهعضاو 1لا

 كام هسمک رب هک هوش . رولاق قرهلوا کلم كشاف ©

 ءرکصتدک دا ملست و هه هنسهحوز هعضاولا قبر ى

 ا كنهسمک لوا هناخ روک ذم هسلوا ترف هسمک لوا
 . هساا رولوا تباث هعضاوم ۳ . رولوا ثوروم هنس هرو

 . نمهدیا طب لهم یا: هرو نم هحوز هسخوت

 ترشابم ههه دقع « هعضاوم نالوا عنام هب هه تک

 هرزوا قلوا ررقم هدتکلم كهاو بوهوم « لوا ندا

 رارفا یهسه ةروص هدیودیا قافتا هل بوهوم هللا بهاو
 . یدامعلا دوعسلاوا ردب رابع ندکعا قیدصت و



۱۹9 

ef هدا AY Fe- 

 رک ذ هد.دام ۸٩6 یھب ( دوگدوخ بهآو ضتقلا لف

 ( ندهمه ز قرەلاق تحاح هاضف و اضر هرزوا یاد وا

 هب ده و هه ماعا ین (عوحر) اضم االک ندهفدصو هده و

 نالوا نا هدهمنا داوم }. رول هدیا زا عانتما ندەقدص و

 بهاوو ن وسعلوت درک و نوسالو كرک یرب ندعوجر علاوم

 رک مش رص نذا ههل بوهوم نوجا یغیق كبوهوم ندقرط

 نوسلوارضاح كرك هل بوهومو نوسلوا كلرکنو- | واشاریو
 . ردلکد مام اناذ هبه ضیقلالق اریز . نوسلوا باغ كركو

 . قاب هبهدام « ۳۷ »

 میلستلا لبق بودیا هبه یلام رب هناغوا رب هسمنک رب الم

 . هحم رولوا حب ها عوجر قرهلوا مدان

 ضىقلالق هرز وا یقلطنل وا تراشا هدنسهرص هدام حرش

 ندن- همه ضع یکی لدناو ییح هعوحر ندنسهبه لک كهاو

 یوتلا نوا الثم هک هلبو-2 .ردراو ییح هعوحر یخد

 ماست ینسبتلآ كردیا عوجر هدندرد ضبقلالبق هدیودیا هبه

 مام ًاتاذ هبه ضبقلا لبق رولوا حیبح هدماما هدعوجر ها
 مک هتن . ردترابع ندعانتما ندهبه ماعا عوحر هلتهج ینیدلوا

 نع بوهولا جرح یا .,یدنللوا ترانشا هدحرش یاتنا

 . یواطحط هف اعوحر هل نا لاشالف هبهاو كلم

 یهبه و مدلیا لاطبا هبه مدتیا عوجر « عوجر الوف



Eی  

 ردرازوس یک كعد مدلا هداعا همکلم یوهوم و مدتیا ضق

 لام تهاو ملستلا لف ههأا دء) یخد عوحر اللعو . هد ه

 كىملا ماتو ع دوخا ملت و هه هرخآا صخش یوهوم

 هدم هدیودیا هه هدیز یلام رب بهاو هلتهج وب . ردرلیش یک

 صا هلیضیق هدهنسکیا بودا هبه هور ضیقلا و يلستلالق
 هدزو رولوا لو رع توه و٥ لام رله نا ضش هدرلن | هد هسا

 بآلاف بدنه رولوا طاب هس اضف هدوا هدب ودا صاهلیضف

 ا نا ر مقالا ا
 بولوا هه یسعا صا هلا ضم هلوا ارخّوم بولوا عوجر

 . رولوا ضق هئاما

 دوصقم ندهه یهدارو هکردیا تل الد یربدعت ضس#) الف

 عوجر ندنسهبه هنویدم كند هلع 2 بولوا نابعالا همه

E TEرحم رول وا گو هدهدام ۳ 2  . 

 مگ هدام ۸۳ عج
 مدا هه اکتیو الثم یا ( باح الادب كهاو ژ

 یها بوهوم هلوا لومقلادع هکولو ضیقلا لبق هرکصندک دید

 ریز (هرد هدنلزن (عوجو ل ندهبه ( ییا یہ ندضق
 عیاببولوا و تل و لوق هدعس ؛ضق هدهههدهحنمکح هدام |

 یه و هسا یہ ندلوش ین یری شم لوقلا لبق باحمالادما

 یهدهبه ید ضبقلا نع یه یک ینجهلوا عوجر ندباجا
 . یواطحط رولوا عوجر ندباجا

 OP OOO O TOT O UOT ی از یک اش یا تو و اس یو تا یکتا اد یخ حیات اش یا و یا تو ی ی
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 نذا هضق ةلالد یاحما كبهاو هحنمکح هدام ۸6۳ هحرک

 دام ۱۳ .هلدلوا تخار شا وقف رداب زا
 ۰ N وب هيلع ها . یدلدبا حجر تحارص هحاجوم

 قارتفالادسب رک و هده سلم رک یوهوم هل بوهوم
 , ی 4سا ضف

 باح الادعل بهاو ینعل . ردقلطمی- واع وجر كم ندضق ۱

 شمر,و نذا ةحارص كرك هها بوهوم نوجما بوهوم ضق ١
 هلعوا رک هاو الیم هک هوش ..نوسلوا هارد نوتسلوا

 یلغوا هرکصندقدنآ هنفرط كنآ كرهید ارت راند ج نیا اباطخ

 ورک یرارانید روک ذم تهاو «لواندعا ضق 2و هر ایم وم

 رولوا لطاب هه هلبا عوجر ندیاحا ین زالو ا حک هره هسلا

 یخد هرکصندکدرو نذا ةحارص .یواطحط و هد

 ردقو یلاطبا كنقح كرکید هدنو ارز . رول هديا عوجر
 اعقاو زملبا هدافا یمکح ضقلا نودب لوق و باما هکنوح

 یدّوم هلاطا یکلع قح كهل بوهوم یعوحر ك.هاو

 فام قح هلفلوا یوقا ندکلمقح تلم تقیقح هدهسرولوا

 . قاب هنحرش هدام ۱۸۵ صهدیا هضراعم EE تقمقح

 گل هدام 4 =

 رک ذ لا بیلغت اهلاثماىف فراعتلا ةهاولا اذكو ( بهاو إل
 ( كهل بوهوم ضیقلادعب إل عرشلا تاباطخ ىفاك ثانالا ىلع
 اضع االک ( ندهده و هه هلیساضر ) كهل یدهم اذكو



 تس ۱۸ =

 . هللوب شما طاقسا ینعوج رقح بهاو هک ولو (.رولیبهدیاعوجر)
 انهههیهلانال .هللوب نیدنالبدیا هبه هنسهقشندنویدم بوهومو

 . یواطحط طاقسا ال كيل# ۱

 هلا لوقعم و فل رش ثادح یزاوح كعو جر ندهبه

 هبه یهدنوب» هتبم قحابهاولا ید فیرش ثیدح .ردتبا
 ۱ ام هکر دش رش لوق ام بش مام « ردهنسانعم نوهوم ید

 ماست ههل بوهوم یوهوم لام بهاو یعی . ردکعد ضوعإ

 دوصقمو . ردقحا هنسهه هک دلر و ضوع ید هر صن دک دا

 هه هققح ماسلا لف ارز . ردتشحا ناس ملسنل ادمب ىلا

 الف میلتستلالیق ام هنم دارللا نوک نا روغ: لاه ال . زالوا

 لالا ىلع ةبهلا مسا قلطا هنال كلذحصيال لو انال ةج ن وک

 مالسلا و ةالصلا هیلع هالو میاستلا و ضیقلالبق نوکی الاذو
 كلذ و قح اهف هرغل نوکی نا یضته اده و ام قحا هلعج

 بی ام هلوق ال كلذک ناکول هنالو ضبقلا دعب نوکی اما

 .ریدقلاحتف هلق ضوعلا طرش ناو قح اوهذا ةدنافلا نم امم

 . رده رابتعا Ek یفاضا هرمض عجار هبهاو كن هبه

 لوا یثآ لک | ردقن یه . روید نالف زبخ انلکا مکه تن
 . هدهسیا شما ارتشا ندنالف

 یتح . ردضوع ةداع دوصقم ندهبه هک ردوش یلقع لبلد

 كلوا هورع هدیز ردحدوا رناسحا یعب ضورف یداالا

 كلوا هدیز ید ورمع ندنفحهلوا مد وا هسردیا ناسحا و

: 

۱ 
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 یمازج كنهنسح یک یفیدلوا هثیس یسازج كنەئيس . ردیلما
 ناسنالا نا ةدرطعلا ةداعلا نال .ردا اضتفا قلوا هنسح یخد

 لاو همدخیل هود نم یا و ههاح هرصل هفوف نم یا یدم

 دقعلانم دوصقلا وه اف للا قرطت اذا و هضوعیل هیواسی نم

 . هبانع ابيع عیلاب دجو اذا یرتشل اك خسفلا نم دقاسلا نکهت

 مدیا ید هللا عرش یتشیلوا ضوع كدوصق» ندهبه
 دراو ییرش تیدحا وب احت اوداه هک بوش . ردشفابا
 , ردیا اضتقا یلعف ندا كنسهغیص لعافت هک ردشلوا

 یدوصقم كنهاو هدلاحیم دل وا ضوع دوصقم ندهبه یدعا

 عوجر قح نوجا بهاو هحنیلوا لصاح ضوع نالوا
 یدوصقم هدفدلوت مدق تبع هدعسم یرتشم .یدلوا تبا

 هللا عیبه هداعا هلیتهج یسلوا توف تمالس تفص نانلوب

 . ییز یک ینیدلوا تباث نوجما یرت-شم تح نه دادرتسا
 سه یانا بهاو کر وتو شارعا هلیعد رم زر و
 . ردیا اضتفا یسلوا عن كعوحر هسردیا جرصت یخحوع ین

 قلطم ىلع ثیدح هکوللاح .دوصتء سل ضوعلا نارهظ هال

 اضتفا یعوحر زاوج هل هسلدا جم رصت هللا ضوع ین هال وا

 هجو «لوا هجو رولبریو باوج هلهجو کیا کوب نکل .ردیا

 بولوا ینایب كنهیعون تلع نوجا تابا یمکح عون روک ذم
 ضوع یف یاتهجو .زعا باجحما یدارطا هدنروصیم هسیا و

 ضوع ین بوایبهلوا ضوع یدوصقم كهاو یند هدننروص



 ت ۷۱۳۰ تس

 ۲ حد ردنوحما نوسل وا ناس هنناحبه كنتور كهل بوهوم

 دوما حاضیا

 عوج ر ندنسهب ده یک بھاو ید یدهم « بهاو ۱

 نوسجا زارتحا ندیده یربمآ بهاو هلتهج یجهلیبهدیا
 ید هدهدام ۸۷ قرهلوا نوحشا زارتحا ندفدصتم هدهسلکد

 نههدیا عوجر ندنسهفدص قدصتم هرزوا ینلدنا وا 3

 یا

 هدهدام ۸٩۱۲ بولوا یزارتحا رعت و « ضیقلادء ۲

 طقف بولس هديا عوجر یخد ضقلالق هرزوا دلا 1

 عوجر ضبقلالق هکهلیوش . ردراو قرف هدننیب عوجر ییاوب
 .رولواخسف ین همان هبه عوجر ضبقل ادم, ن کیا عانتما ندهبه ماعا

 و هرزوا یتیدلوا روک دم ا هرقف « هلساضر ۳

 ن مق لوا اضف او اضر هدهسلکد نوجا زارتحا نداَضف ریمعل

 هکردنوجما زارتحا ندنسماا دادرتسا ینوهوم كهاو ابصغو اربج

 ۳ رولک مزال نام قرهلوا صاغ هاو هدلاح و

 هدناىعا عوجر ارز . ردیوهوم دوصقم ندنو «ندهه ۽

 لصفوش مکهتن .رحم ردلکد نکم هدلاوقا هسخوب بولوا نکم

 . یدنلوا کد ہد رشا یا وا

eاضعإ یک ینیدلوا حس عوجر الک ندهبه « اضمب االک  

 بولوا رهاظ عوجر الک .یواطحط رولوا حح ید عوجر

 هب ینجا ر هل ردارب یدک همکار ثم هحنلک هعوحر اعل



 د: وقوات دونا
NN 

 هدنسهصح یردار بهاو هر صل دکد تیا. یس و هه یلام ر

 هدنسهصح ینجا هدهبساا سههدیا عوجر یم ه هدام « ۰

 . رولیهدیا عوجر
 قرلوا هقدص ورو هه هدیز یلام ر هسمک ر مک هتن

 حیح هسا عوجر هدنسهصح هادی ز ه ا ا اطعا اعم

 ۱ 3 رولوا

 ماست و هه اعم هلتسهصرع هدیز یعاوق ر ةت ا اذک

 هسا عوجر هدنسهصرع هدب ول وا قرح قانوق ادا

 هه ST e اه E کیا یک ینح هل وا حس

 حییج هی | عوجر هدنسهصح یس # AE E ماس و

 . تاعقاو رولوا

 مس و هبه یرک راب ر هصخش ر کک کا تالذک

 عوج ر هدنسهصح نالوا رضاح هسا وا باغ یسر هدیودنا

 3 هاخ رولسهدیا

 لوا لصفوش هدهسا جی ها نع عوجر «عوجر

 ,ردحس رو دمعوحر هرزوایدنل وا گرد هدنح رش ناوع

 دومب مث یی بلکل اک هتیه دناعلاو هق یف دناعلاکه تهی دناعلا ارز

 هدداوم ناموا ES علام ۰ رد وا دراو ی رله رش ثما دح

 تقفاومو لود ی وحر ید هل بوه وم بودا ا تهاو

 بول وا شعا تدوع همهاو تکل ماع عوجر مدکدشا

 ,رشعیاثلاق هیدنه ردلکد طرش بهاو ضتق هدنتساع كنو



 ۱ تم ۱۷/۷ تس
 هدهسغوب مالک هدنوت هسا ءاضر هبهلا نع عوجر یدعا

 20 و هورکم یکوت نوحا ا هح وا ءاضق

 هنصعمو حسح لصا یسعا باکترا یارخا تبصعم هلرب

 یعانتما كها بوهومو .رولوا راج لصن نوجا 6 اح یادقا

 قمالوا راح یخد ءا طق هحنلوا راح عوج ر ءاضر هدتلاح

 مرح یلالحو لاحم یعارح یخاقلا ءاضق ارز .ردبا اضتفا

 . زملنا

 هسخوت بول وایش كعوحر ندهههنالوا هو کیم باوح

 عوجر زاوح هسلا مکح لحم .ردلکد یزاوح .كعوحر ندهبه

 تا ا کنوح .رداکد عوجر سه هسخو بول وا

 ندهده هها کلا عم کل بوعد تا عوجر ندک هبه

 عوجر بهاو هدنروصو . رد ردراو نوجما كنس عوجر

 بولوا ی ناکترا یمودنک هش عوطب یهورکم هدکدتسا

 یلانتءهطبال بلقلا .ریدقلا حتف لکد هللا یضاق هناعا هسخو

 . قرفلا اده

 ۲ e .دنح رش هدام ۲ عوجر ظاقلا

 عوجر هللا یش ر كجهدیا تلالد هعوجر بهاو یدعا

 هرکس ندکدتبا ملست ههل بوهوم ینوهوم لام هکلب هدیویما
 ملست و عی - ملسا و نهر اب ماست و هبه هرخا صخش

 هلسنج ینوهوم دوخا هسلایو یو بوهوم دوخاب هسلیا
 ۳ رولک مزال نام کل . هدنه زالوا عوجر ها طلخ



 هم

 ۱ بهاو .ردعوحر هققح «لوا عو .ردعوأ يا «عوجر ۱

 هسشا هداعا ید هل روهوم هدیود رو مدا عوجر ندمهیه

 LE . ردعوحر E عول . روا وا عوجر هققح

 عوجر یخد کاح یکی راکدمتبا یضارت هبرزوا عوجر نبفرط

 هه ههاو ی وهوم لم هل توهوم هدلاح کیا مکح هلا

 كلام ک١ هکدعا ضق یا بهاو هشا لوق هدرا هدهشا

 هدنلزنم عوجر اللا ءاض اب یضارتلاب هدکدنا ضقو .زامهلوا

 ردفو یتح هعوحر ندنس- هبهو نوا هل بوهوم قرهلوا

 . یواطحط و هده

 ا لوا هدهبنآ مرقف هد كعوحر ءاضرلاب هله-و وش

 هسمیکرب الث ین ؟رد/زالیساملوب یرب ندعوجر مناو«یکا
 ندنسهبه وش ه 9 ندک دا یاست و هه لامر هنلغوا ر

 عوجر ید یغواو باط یوهوم اس یکیدسا عوجر

 عوجر هسئبا ملستو هداعا هنیردپ ینوهوم لام ءانب هر وک ذم

 هلت وهوم هک هل وش .ردلصفت مجاتح هلئتسو ؟ردمحیح روک ذم

 .رولوا حیح ه.ردیا ماست و هداعا نکیا فقاو هعوجر عنام

 هعوجر علام ید هل بوهوم هنیرزوا یعوجر كيهاو یی
 ملستو هداعا ههل بوهوم هل اصر ی وهوم قرهلوا فاو

 ها قسم ههو حس عوجر هسردیا ضفو سا ید بهاوو

 .رولوا دقعنم هرزوا قلوا

 هک داضیق بهاو ارز . یدلد هسردیا ضیق بهاو



 a ۷ را

 هل 2 وهوم هلتهح ینح هلاف هرزوا قاوا کلم كها بوهوم

 ۱ / نالل و خسف علام . .یواطحط رولوا راح هسا | فرصت 1

 دعا ضد تبهاو ىل . ردهلوب م :EE SN) كن همه ره

 رشع یاتلا باما هدنه زامهلوا كلام اک |

 هیلع قدصتم هک خا بلط یل ەق دص "هلاقا قدصتم مکه تن

 .زال وا ماع هلاقا هک دعا ضف ین هه دص ل وا قدصتم هشا هلاقا

BEتولوا هلافا هدتقشح هر و دم ماعم  Eرد هل ةسم هه  

 هضقانم هسلوا توف هبلعقدصتم ندعاضق ید ینح

 عوقو هصاخشا ررحم هدهدام ۸۱٩ .رولوالطاب هقدص “هلاقاینعل

 . هب دنه و راتمدرو هزاز رد لب ون ی د یمکح ثكتههه نالو

 ملام هل بوهوم هنیرزوا یروک دم عوحر كبهاو اما

 هداعا هابنط راویعوحر قح كنهاو قر«ءلواففاو هعوحر
 امم . قاب ههدام ۷۲» .زالوا حج و هس أ ماستو

 صخشو ملتو هبه هبینجا صخشرب ینسهلا ردقوش هسمیکرب

 مدات هسمک لوا هرکص ندکدتسا السا ی | ید موقم
 زال 9۹ E هل روک ذم علیم مدّتسا عوحر ندمهبه بولوا

 هب ودنک یخ د م وق رم صخش ا هذخا ومو یوعد ود رولک

 هفوقو مدع هنکح كنهدام ۸۷۱ ینعب هلبنظ روک مزال ناک

 .كنهسمکل وا ETE یا RE ة5 ل وا یم

 فقاو موق ص صخش هننردلوا عورشم یعوجر ندنسهبه

 رولس هديا دخاو باص لک لوا یرو نم ايم هدقدلوا

 یه



— ۱۷۵ — 

 قح نوجا بهاو « هدیا طاقسا یعوجر قح هکولو ۷
 یعوحر قح هدنسهد»ه یانشا بهاو یا . رک افت عوجر

 هدکدتبا اراو طاقسسا یک کج هلسب هدیا عوجر هسا طاقسا

 .رولاف یاب هنن عوجر قح توش وا یر و مح كطاةساوش

 كن هدام ٠٥۹۲ ندنفیدلوا اراو طاقسا لباق قحو هک وج

 هکردقوش . قاب یخد هنحرش هدام «۵۱۱ . زامهلوا ندنناعورف

 لاموا و حسی رلهسل وا او هت رزوا لامر ندعوجر قح

 سهاوحو یورشا رولوا طفاس عوج رقح قره وا ضوع ههه

 . راتحمرد و یواتفلا

 هک اح هيا زالوا یضارال هبهاو عوجر ( هل بوهومو)
 یهبه بهاو هسلارابا راکبا ی هه هل بوهوم هللا ( تعجا رص

 لوکنلاب هلبوهوم ندشع نانوا فلکت دوخاب تاسالا
 يا وش 6. ريال بلط یندادرتسا كبوهوم لام

 حس هلا نفرط ضار عوج ر ندهبه هکر ولیشالک | ندهرقف

 یاضر یدعا . رولوا ح کک یخد هلا یضاق م ت یک ینیدلو

 هن رزوا یراسه ۳ و .یدل واز اح عوحر هل | ناف رط

 اریز . یدلوا راج عوجر هدهلبا 6 اح مکح . ردراو الو

 ؛ترزوآ لاها نالوا خا یا صف سلب هام تا
 . ردراو ی الو

 ندهه نزسقلوا اعم کج اب ناف رط هات هلهحوو اما
 لوصح كش نالوا دوصقم ندهبه ارز .زالوا راح عوجر

 یدوصقم ندهبه كىھاو کنوج .ردراو افخ هدنل وصح مدع 1
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 وجر بهاو هدلاحوب . ردلمتحو زاح قلوا بجو باول
 .ردشماهدافاىدوصةمك.ھاودقء هک هل "هج وش .رولکم زال كمامهدبا

 ردلهتحو راج ید قاوا ضوع یدوصقم كبهاو میکهتن .

 مع هک هادنسوش .رواک مزال كملس هديا عوجر بهاو هدلاح و

 نادعت ین رب كل تح ی. اوش هتشدا .ردشماماهدافآی دوصق«كهاو

 یدلک مزال اضق ااضر حورمشم هجورب نوا صرصحتو .

 رو ال عج

 ) عناوم ۱ 6 قجهلوا نایب هدها داوم ید کاح
 خسف را ۲ (ی هبه هساغو ل هد هده دقعلاخ یر ند (عوجر

 هل بوهوم اما . رواک مزال تما خسف ینعل 1 : رولس هديا

 لام لوا ندا مک هل ف ید اح یکینیدل وا یخار

 اود ی و و تا ی

 (هسنل و یر ندعوحر عناوماما) .زامقحندنکلم كهل بوهوم

 6(. ضهدیا خف ین هبه اح

 دولا حاضرا

 رونلوب یرب ندعوجر بس عناوم اما «عوجر عناوم ۱ ٠
 یعوجر قح كيهاو ین هلیا عوجر نالطب 6 اح هسیا
 عوجد عنام هدهدساف به هکردق وش . ردیا مکح هنغیدملوا
 اهم ضومقلا نال ردحیح و زاج عوجر هنب هلیب هسنلو
 ۸۰۸ مک هستن یواطحط هلق عوجرلا هلف كالهلادعب نومضم

 عمد عوحر علاوم «یدلدیا رد هدهلسم ٩ ج یک هدام

 لصق هدنح رش هدام ۲ EAS عج هل رافرح هفزخ

 قح هسلوا لئاز عوجر عنام ءرکص ندمکحوب طقف . رووا



 ۱ تم ۱۷۷ —

 غوجد علام قاب هدام «۲ع» . ردا تدوع ید عوجر
 زامهلوا لئازهدنراتروص ندقاعل !توم و نعلالاله .تبارق«تسحوز

 هلصتم ةدازو كاللا نع جورخ و ضوع اما . یواطحط

 . رولمهلوا لئاز هدنراتروص

 یفح هل وا حاضبا هدنح رش هدام ۸٩۸ « لاوز هدضوع

 تشاو هسروللوا طنضقاقحتسالاب ضوع نانل وا اطعا هرژوا

 . رولیهدیا عوجر ید
 ال2۰ هکهلبوش رونل وجاضیا ین آ هجورب «لاوزهدهلصتمءدایز

 هداز هلهحو هدام ٩ هک ددیا اشنا ابن هدهصرع بوهوم

 ندکدتا مکح هنفیدملوب عوج رقح اح و ناشاح هاش

 هنسهملصا تابه هص رع مدهلاب یانب روک ذم هل بوهوم رم

 ردق یه «وب .ردیا تدوع یعوجر قح كبهاو هشا عوجر
 هدهسیا روسروک فانه هنسهدعاق زما تدوعقح نالوا طقاس

 قعلوب عنام هعوجر قح بویلوا طقاس عوجر قح هدنوب
 اذا اک عنالا لاوز باب نم اذه و یدمهناوا عوجر هلتهج

 اهقح دام تناب اذا امناف ةناضطا ی اهقح طقدو ةارلا تحوزت

 هدام « ۸٩۸ » هروک ذم تالبصف .یواطحط عنالا لاوزا امف

 .ردلکدیفأنم هنسهرقف « تور سکعلاب » نالبدیاناس هدنحرش

 عوجر علام نالوا یراط ههلا دعب دام ندعنام هدارو ارز

 هدکاتدوع عوجرقح هلیلاوز كنیراط عنام روک ذم بولوا
 هلغلوا نراقم عنام عوجر عنام هدهروک ذم ٌءرقف نکل بولوا

۳ 



OVA 
 .دكلملانعجورخ .ررد زهلباتدوع عوجرقح هلبلاوژ كنآ

 هدام۸۷ ۰ هک هابوشرونل وا ناس ی | هج ور ید یروص عناملاوز

 صخش ییوهوملام هل بوهو» ءرزواینح هل وا لیص هدنح رش

 هدهسیا نهدیاعوج ر قترآ بهاو هدکدتبا ملستو هبه هرخآ
 عوج ری د بها و دا دادرتسا ی وه وم عوج راب هلبوهوم

 روليبەدیا .
 هک هاب وش . رول وا ردقت هل رادقم علام ۰ عانتما ندعوحر

 هدنسهصحیردارب هسشا هه هینحا ودار ی ا ر هسمنکرت

 مکه تن . ردیا عوحر ۳:۵ ینحا اما . نههدیا عوجر

 هسر و قرەلوا هف دص هورم و هه هدیز یلام رب هک

 .تاعفاو نمهدیاعوجر ندهفدص اما بولسهدنا عوجر ندهبه

 لباقمهنفصن كبوهوم لام هل بوهوم اذک .قاب ههدام ۷»

 هدروک ذم فصلن هسشا لوف ید هاو هددورو ضوع

 عوجر هدفصا رکید هدهسلآ ضهدیا عوجر ینه هب هدام ٩

 . یرصلا دوعسلاوا ردیا

 هلا هبه خسف هکردیا تلالد ریست ون « رولسهدیا خسف ۲

 هلتهجو .ردیقاب هدهل بوهوم كلم توعوم لوا ندمکح قو

 هدلاح یکیدشیا باط یوهوم هلا ییدتبا عوجر بهاو
 دوخاب هسلوا فلت هدانناوب بودیا عانتما ندهداعا هل بوهوم

 راح هسا كالمسا هلهجو ر یک عیب ا ملست و هبه ا



 دی
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 تافرصت , باغ طلب مای ۳ بو
 حالصاو هیزازب هلوا هدهعفارم و ا یا هه راو هر

 هرزوا ینیدنلوا رکذ هدهبنآ دام هلتهج و هنب . حاضیا

 دادرتسا ندهل بوهوم ی وه و۰ لام ءاضف الو ءاضرالب بها و ضا د عر

 رولوا تصاغ هسا . 7

 تارک توغو تودو لام رق دک ل ا

 12 رواق یردلوا تاما دید ا توقع تنم
 هسا وا فلت هدهل بوهوم دن بتوهوم لام الا مکح دع)

 نوه ارع سه. یادسا ارز زالو یا ته وم

 :یلبز نالوا بلقتم هغلوا نوتضم ها صف رارمتسا هوا

 ه دلاح يردتسا یوهو» تهاو عوج راب لا مکح دعا اما

 هسل وا فات هدندب هرکص ندنکیدتبا عانتما ندهداعا هل ب 2

 هعنمولام رظنا .رردو هبادهقاههدام ۷۹ع» ۰ رولوا ن

 هدنوب یواطحط دحاو م کا نا یهاظلاو ءاضرااب عوج 8

 كها و ین عوحر ات ارز .یدل وا لامعتسا یرسآ خسف

 ردخف هدلبقتسم یس ا خسف ی هبه دقع عوج ر كکاح هني رزوایماوعد
 لام هل بوهوم هلروک ذم خسف یل رداکد هر کمد ةه هسخ ول

 ضق هف طرش ال اذهلف زالوا شعا هه ههاو یوهوم

 كلهول یتح هل بوهولا دي ىف ةناما نرکی بوهولاو بهاولا
 ضع هدو هحنلک هعوحر اضرا اما یر طط نمضي ال

 د دح, دفع هروک هنااور ضعإ رکید و خسف هړوک هالاور



۱ SAR AT 

 هے دل وا خسف ید عوجر یخ رلاب طقف , ررد ردآدتمو 9

 هه لام ر تمسق لباق الوا هک هللوش . ردیا تلالد لئاسم
 فصت الثم هدقدل وا ملستو  rE.ردح, عوجر

 یدزالوا حیح یدیسلوا هدیدج هبه هدیویلوا خسف رکا .
 ایا ضقلا نال . زنا فوت هضف ىج كعوجر و اا
 هندتیم هبه رک ۱. مدق كلم دوع یف ال كللا لاقتنا یف ریتم

 یوهوملام «هلبوهوم الات .یدردبا فقوت هضمق یدیاهل وا

 هجندیا دادرتسا هلیا عوجر هرکص ندکدتیا ملت و هبه هرخآ

 كهل بوهوم یلوا . رولیهدیا عوجر ید لوا بهاو
 یعوجر قح كبهاو لوا یدسلوا هدیدج هه یعوجر

 سماا بابلاق هه دنه قاب ههدام ٩۸ یدزالوا

 کش ی اد هبهبه خیسف تک ام كد .هدانقتسم

 كع خسف نوحا نامز EA كردیا ادا ندنساضفو

 رز كردیا ادا ندنامز هوا ندهبه تقو هسخو بولوا

 .راتشدرو ميل دبع ردنکدكمد خسف یندنوجا نامز رخّوم

 یک ما E یمیلشت و ةبه ma هلرفید ست
 یهو دلع كهل بوهوم توهوم هدندم رد هاو

 .رونلواراتعا شمقح ندنکلم اراتعا ندنتق وخسف اما بولوا

 نوجا ین آ اما .ردلکد خف نوجاقسام خسفوب «هصالخ
 ۰ رد>خسف

 ,ردبا عرفت هینآ لئاسم وش هنفیدلوا خسف نوجما قبس ام
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 هدهسرد اتدوع ا بوهوملام هلروک ذم خسف ۱

 ههل ادم و خسفل الف هاتهج یکجا تدوع هلا مدق كام

 كهل بوهوم هلصفن داوز نالوا لصاح ندبوهوم ضقلاو

 هبها و تام یکبوهوم لصا هدو هسخو بولاق قرهلوا ىلام

 کیدا م اسآ و هه رخ هلن هتک عالم تیم عوجر

 یر را هدهل بوهومدب قارصق

 . قاب ههدام ۸۸۵» .رولاق ههل بوهوم یس روا

 عس راقع ر هدشا هلاخ رب نالبدیا ملست و هه ۲

 یراقع لوا هسشا عوجر ندنسهبه بهاو هر < نفت ها

 یغم ف کلم هلا داع ولو ميلحادیعو راتمدر زامهلا هعفشلا

 هعفشلاب ذخالا هل ناک 0 نع لر ۸ رادلا ناک لعج و
 سالا بالا یف هیدنه

 ال هف عجر اذا بوهوملا هلام ةاک ز هلع انو الو ۳

EE,یواطحط هلع بم ال هنا مھ  . 

 خسف كرو دم عوجر ینعل هنهیدلوا خف نوجا یا

 ردیا عرف لئاسم رک ذلا ی آ هتفیدلوا هدتبم هه بولوا

 . یرصلا دوعسلاوا

 . ردلکد مزال یضق كىهاو هدنتمام كخسف و ۱

 . یدزالوا ماع ضىقلانودب یدسل وا هب ددم هه هکونلاح

 ملست و هه اللماک یلام ر نانلو تمسف لباق ھاو ۲

 ید عوجر وش هش | عوجر هدنهلاش ءزح هرا دک دتا



 ۱ تس ۱۷ تس ۱

 .روناوا زوج مشاب یش نابهلوا زوج تاذلاب اریز .ردحیح
 زن اح یسهه كنعااش ءزح كلام نانلو تمسق لباق هکونلاح

 . رات رد ردلکد

 هلرک هرکصندکد یا عوحر ندنسهبه هلهحو وب بهاو ۳
 بیع یم نوا عوجر ءاضق رک و نوا عوجر ءاضر

 لکدعلطم هنیع هبهلالبق رک | راتخم در رولیبهدیا در هنعیاب هلبا

 نمهدیا در یدبا هسل وا شلوا هر دیه هه هکوملاح : ها دیآ

 هنماقه یل درت تاکلم یل درت ثاکلع بس هحنمکح هدام ۹ ۸ار ز,یدبا

 مش هعاب مث ایش یرتشاول یا بیعلاب درلا فالخم . ررد ردماق

 ناک ءاضه هدر ناف مدق بس .لوالا لع یانلا یرتشلا در

 هاضر ناکراو هعبایلع لوالا یرتشمال درلا قح تشف اخف

 یواطحطا نم بلطب قرفل او یواطحط دب دلا عيب اةلزنع هن ال ال

 . ههلانم هقرفتم لئاسم ىف لصف لس

 هنس وا و میلست و هبه هبهنسک رکید یلام رپ هسمیک رب ۽
 و لر Ep دیتا ماست و هه هصخش ر کف ید

 و هسلا ندصخش وا یلام روک ذم كرديا عوجر ندنسهبه

 یخد هسمیک لوا نوسلوا ءاضر كرکو ءاضق رک عوجر

 .ردیا دادرتسا ندهنسک وا یروک ذم لام هلا عوجر ندنسهبه
 هثدبتم اع بوبلواخسف یعوجر ندنسهبه كلانس وا کولا
 ٩۹۸3 ۰ ید مدیا عوجر ندنسهه هسمک لوا یدسلوا

 . هانع و هدنه قان هراهدام «۸۷۰» و

/ 
٠ 

۰ 
: 



 سس ٩1را دس

 ضم هدلئسم رک دلا ی آ عوجر یضرلاب ندهبه قجمآ
 كهل بوهوم هک هل وش . ردشلدا راشعا ه دی دح همه هدناناو

 توم ضم هل بوهوم یلام ییدتبا ضبقو باتا هدنتح لاح

 هل بوهوم هلکمنا عوجر ندنسهبه بهاو نکیا ضا هلب
 ,ردهدنل زنم یمهدی دح هبه ڭكضا ص هشا در ی وهوم هلساض_

 :رولواربتعمندنلام ثلث قم ا هحنلوا نودم هل بوهوم یتح

 هسرولوا طع یلام ید كهل بوهوم . قام ههدام ۰۱

 كها بوهوم بوهوم لام قرهلوا لطاب روک ذم عوجر

 . بدنه روللوا در هنسهکر

 هحنلوااضقلا بوماوا یضرلاب روک ذم عوجر نکل

 یخ كنس هرو دوخ كن راتساد هرکصادتوف تله توه وب
 ضص كهل بوهوم . هزاز و هده زامهلوا یرلهلخادم

 قلوا هدنلزنم هندمتم هبه عوجر نالوعوقو یضرلا هدوم

 ضعب رگید اما تولوا هدنااورضم هرزوا ینردنل وا لر ۳۹

 عیه كهل بوهوم كرهبدیا دع خسف هجو لک نم هدناباور

 «۸۸۰» رشاعلا بالا ق هیدنه و راتحم در ردرتعم ندنلاوما

 روا را راکت هلکه و هداح رش هد

 e هدام ٥ مس

 هبلع ءانب ,ردلکدح رگ عوجر ندهبه اضقلا و یخرلا نودي

 ةحارص كبهاو ییوهوم لام هل بوهوم یی ( ضیقلادمب
 تكهلبوهوم کا بهاو ) :ءرگسندک دنا ضف هلسذا, 2و



 کک

 : دون دوخ ندلوا یساضق و مکح كک اح دوخاب یماضر
 (.رولوا بصاغ هسا ردنا دادریسا# ندهل بوهوم (یوهوم

 یخرلا نود بهاو هلهح وینب دل وا روک ذم هدهشاس ءدام ارز

 یا هل بوهوم هدلاح و . زامهلوا درفنم هدعوحر ءاضقلاو

 هک اخ ید تهاو هدعب و . رولسهدیا دادرت سا اع ندسهاو

 :.ردیا دادرتسا یوهومخسفلاب ینهبه هلهجو هفن آ دام هعجارملاب

 نماض هسا لالامسا یوهوم تهاو ( هدیروص وب وز

 هل بوهوم (هسلوا عیاض اب فلت بوهوم هدندب یک ینجهلوا
 نماخ) یلثم هسلا ندنالثمو یتمىق هسلا ندنابمق ینعع یللدب

 ندنسهبه ید بهاو هدلاح و . قاب ههدام ۸٩۱ ((م رولوا

 0 . قاب ههدام ۸۷۱ ۰. نحهدیا عوجر

 سالتخالاب ندهل بوهوم یهورییدتیا هره تهاو الثم

 لام ضیقلادع هل بوهوم یک ینجهلوا نماض هستیا كالهنسا

 بهاو هرکصادقدلوا باغ هلا ملت و عاديا ههاو یوهوم

 همش اكالهتسا یوهوم ءاضقالو ءاضر الب هلغلوا مدان ندنسهبه

 هضق و اش هلبهو ولو . یدنفا لعو"یورما رولوا نماض

 هاش ناکولو هلبوهومال هتميق منع هکلتسا و بهاولا هساتخاف
 ا وذا ةاشلا ذخأی هل بوهولا ضق دعب بهاولا اه ذف
 هل بوهولاناف تهاولاهعطقف ابو ناکولام فال مزمت ربع نم

 E e او عطقلا نام هلبهاولا مريو بوثلا ذخ اب

 نالوا هندلو ریغص « با هدههقف 5 «لآ وس
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 فلاح هوم ردوا یه . رولسهدیا عوجر امکح ندنسهبه

 یخرلانودب هلفمالوا نکم یضر هسیا ندربغص .رویلنید هدهسیا
 ا رولشالک | یک كعوحر اضقلاو

 نالوبعوفو هنیدل و ریغص ندنفرط بایمانعمكنو «باوج
 ۸ یعم و کنوح . رداکد كعد رولمهدیا عوجر .ندهبه

 هدنروص یتادلوا جات با کلب . ردفلاخم هحنکح هدام

  هقف یارب بولا یلام نالوا ندنسذح همه كنىدلو ریغص

 لام شلدیا هه هریغص لام و هکولو .رولدهدنا فرص هنس

 . قاب هنحرش هدام ۷۹۹ ۰ یرصلا دوعسلاوا ردکعد و

eا دام  

 .هنل و تسعلات او ند فا هکولو .ردعوحر علام هده .

 هنیردپ كنیردپ اب هنیردپ ی هن ( لوصا هسمیک رب ) ىع
 كنردب و و كن وش و 8 هنردب كلوب اذک و

 هتنزف اب هناعوا ییعی  هنعورفو و هتیرد 0

 كنسودنک دوخ اإ هندالوا دالوا و هتدالوا كرلاوب دوخا

 هتسهداز ردار ىع ( هسدالوا كراتوت اب هتسهرشمهو ردار 7

 (هنسهررشمهو ردار كننردامو رد دوخاب#ژ هتسهداز هریشمه اب

 یش را هننالاخ و لاوخا و تامع و مامعا كنسودنک یا

 14 .ضەديا عوحر ءرکصتدک دنا ) هه هللا هح ء همه

 هخال اعقو دقعلاو كاللا نالهمهل !یفمج رب ال هخالکول بهو
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r7تا و بس  

 ۲ تالا هلهجو یا عوجر مدع وب ٠ عبارلا تاللا ف هب دنه

 . ردشعلوا

 هلع هلا یلص مرک ۱ لوسد هکهلیوش . ردتنس « لوا هجو

 .ردشمروی امف عجر,) مرج مجر ىذل هبهلا تناك اذا لسو

 ورا د نوک . ردیلقع لبلد « یا هجو

 ندهه روک ذم دصقم و بولوا ىساشا كمحر ؛هلح دوصتقم

 مزال هدا هدافا یدوصتقم هک دقع یه و هشدلوا لصاح

 "هلص هلهجو وب قرهلوا مزال ید هبه روک ذم "انب هنغجهلوا
 عوجر هلذعل وب مر عطف هدعوحر ندهه نالوا لصاح مر

 . زرد و ییابژ ردلکد زا اج

 قلطم هدام وش هرزوا یشدنلوا تراشا یخد احرش

  بوهوم اب بهاو هزهجو ینج هلبشالک | ید ندنرک ذ قردلوا

 ندهیلعتاود هع یر اب نابتسرخ یرکید مالسا یرب ندهل

 هسنلو راد ا ند فالتخا یک قلوا ندهینجا عب یرکید

 . یرصلا دوعسلاوبا و ییایز ردقوب عوجد قح هل
 نایت نوا باما ندنفرط یردار هرم و مکه تن

 اریز . نههدیا عوجر هستیا میلست و هبه یش رب هنلکو ناناق

 ۱۵. هل ردشملوا عقاو نوجا یردار دقعو كە

 ۱ . قاب ه هدام

 یش رب هم رحم ربغ مر یذ الثم ینعا هنسا ربع كرلن و اما

 نا مرح ربع مر ید , رداکد عوجر عام هدقدن وا هه
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 ءلا ات ءلالا نإ « همعلا تن « همعلا نا « ملأ تس « هلا

 هنسهداز ی ها نا مات .ردراسک هلاتا تب و هللا نا

 هتسدالوایمهم .رولسهدیا عوجر ندنسهیه هل دا هه یشر,

 هنسهداز یاد و 2 هتن . ردهلو مکح ید هدەىه

 یسهداز هزت یک یجهلیهدیا عوجر هدکدتیا هبه یشرب
 هچرک هدنسهرآ رلنوب ارز . ردهبوب مکح یځد هبه هنیدالوا
 . هاده رداکد مزااسه یتبم رحم هخاکن هدهسا راو تبار

 عام هدکدلدبا هه یش ر هسذلا رغب مرح محجر یذ اذک

 اعاضرو یسهداز ی از و ک هل وش . زدلکد عوجر

 ندنسهبه وش هسشا هه نا ر ناشو یردار

 قلوا یسداز مع هنسک وا اسقاو . رولیهدیا عوجر

 4۸4 قعلو یردار اعاضر یک ینیدلوا ممر ید هلبتهح

 بولوا بسنلا تهح نم تمرح ويدا هدهسبا مرح یخد

 . ردشعلو اعاضر یعب یالوط ندش ر یرغع كس

 . ردلکد عوجر منام یخد ببسلاپ ةيمرحلا ةبارق اذک و
 تانلاو ننسلا جاوزا و تار و هان تاهما دوخا اعاضر

 5 دال وش عیارلا بابلا ىف هیدنه یک تبارق ةرهاصم والتم

 هنسان| ناق دوخا هنساباب توس دوخاب انآ توس هسمیک رب الثم
 عوجر هستیا هبه یش رب هننیلک اب هنیداماد اب هتیدالوا یوا اب

 هه هنلعوا ترخآ یتساشا هل هم 2 ا رولسهدیا

 . هداز یراقنم رولمهدیا عوجر هسا ملست و

 تبارف ارز ,ردهحص هه «دوصقم ندهه یهدنحبم و
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 4ع وحر ندهدساف همه و و علاوم راس اذکو را تیم رج

 رد هدنحرش هدام ۰۸۵۸ هدساف هه کدوح ار عام

 قح لاله ا لو هلغل وا نومصم كل الهل اد هرز وا یدل وا

 .دوعسلاواو یواطحط ردراو یدادرتساو یعوحر

 یسهعلاش هصح كلام نالوا تمسق لباق هسمک رب الثم

 عوجر ندبه وش ام لوا هسانا ملست اعاش و هه هناغوا

 . یورها زول هدا "

 عوحر عناوم ا

 هل رلفرح هو رخ عمد ینهعیس عناوم هعوحر ندهده اهقف

 هدهدام ۸٩۵ کردتزاشا ه هدایز « لاد یدعا . ردرلشعا عج

 هنتوم كنیرب ندهل بوهوم اب بهاو « میم . روینلوا رکذ
 را هضوع «ناع .روش وا 9 هدهدام ۳ هکر دنراشا

 هل بوهوم كیوهوم لام اغ. رولیدا رکذ هدهدام ۸

 ءءاز . ردروطسم هدمدام ۸۷۰ هکردتراشا هنجورخ ندندب

 هتبارق «فاق - ردروطس هدمدام ۸٩۷ هک ردنراشا هثجوژ

 هکردتراشا هکاله « ءاه .ردهدقفلوا ناس هدهداموش هکردنراشا

 ناناوب ندلماک رح همیس علاوم وب .رویللوا رکذ هدهدام ۱
 بهاولانم عوجرلا عنم ردشلدیا عج هلا هس رع ها تاما

 هلبوهوم كلم نع اهجورخ و ضوع توم ةلوصوم ةدازفةعبس

 .ضرع دف كاله برق هحوز
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 نکیآ مق تیجوز هدنراس یرب ندهجوز هللا جوز )ل
 قارتفا ندتجوز (هرکص ندکدتا ماست و هبه یشرب هنن رک اک

 هلن هسالوب هملسه ربع هحوز نکیاسجوز دوخابو هساوعوقو

 .ردیربظن كتبارق تیجوز اریز (.نمهدیا عوجر ندنآ قترآ)
 ندنحوزو . ردیا نارج ثراو بحاح الب هدنراس یتح

 ج و :رملکج 2 اغ ندا هنهل ی فخر ره
 دوصقم هدنراهه نالوا هر 9 هأرلت ون نی یا هدن رل هه

 ندهبه ررح هجورب .رداکد: ضوع هسخوب بولوا داوتو هلص
 .یلیز زامهنلوا عوجر اوا لصاح دوصقمو سک

 ندهه هرزوا ینح هلیشالک | ندنرست نکیا عاق تیجوز

 بولوا تجوز یهدهه» تقو تجوز نالوا عنام هعوحر

 . قلم ردلکد عوجر منام تحور. ی هدعوخ وا تقو هسخ ود

 ندکدتا هه یثرب هنداقر نانلو هبنجا هسمیکور الثم

 هقشد . رولس هدا عوجحر ندنسهبه هتشا جور ی هاتف

 ضوعیدوصقم كهاو هدنروصو ارز . هسعو عوجر منام

 یتحو هلباجوزت ندنغجهلوا تباث یعوجرقح هیلعءانب بولوا
Eی  
 بوردنوک هعتما ضع قرهلوا هده هتسلدنمات هسمنکرت

 هدکد ردن وک ابادهضعب هرزوا قلوا ضوع هنحوز یخد هحوز

 فافز هد نوسمتا رک نوستیا مرصت كرك یغیدلوا ضوع
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 هعتما کیدردنوک جوز هدنراکدتا قارتفا هرکص ندن رلقدلوا

 عا دادرتسا نودا ناعو اعدا ینکودیا تیراع بولوا هبه

 هحیناوا هبه ارز . رولس هدیا دادرتسا ید هجوز هدنکبدتسا

 كلالمسا یر ندهحوز ا جوز یرلنو و . زالوا ید ضوع
 ردنامض تحوف تب اع كالم-ا ارز .رولوا نماض هد

 هو ییداوا aS رب مکه مک هتن . راتخ رد

 عوجر منام هقشل . رول هدیا عوجر E هسا هه لامر

 ۰ هس ول

 هدول هد ودا هه ن ا معاق هدن رل تحوز سکعلاب

 ندنب هه هساشو انا ینسهحوز جوز ینعب رله-..دا قارتفا

 ضوملانود ةاصلا هد وصقم ناک هتلباح تناک ناو .ضصهدیا عوجر

 . یواطحط هبانالاب د وعیالف عوجرلا طقسف لصح دقو

 هتصونامز راتعا 9 .رداکد هلو مکح هدتدص و اما

 هراتعا رظن هه تقو هده رک هاو شب .ردهوف .تفو بوىملوا

 هسخو تونل ا مرابتعارظن توم تقو هدتتصو هدلاحینیدنل [

 هنسهحوز هم هاتهح و . زاملآ هراشعا رظن ءاصبا تقو

 یلع ارصم ءدسب بودیا قیلطت انیاب هرکس ندکدتیا تیصو
 رب هسمیکرب هدلاحیتبداوا حر تدصو هسلوا توف هناصبا

 توف هدم بودیا جوزت ین آ ءرکص ندکدتیا تبصو هبهیینجا
 . هقفلا رهاوج ردنلکد حح تبصو هسلوا

 هلا جوز ارز .یدلنید یرب ندهجوز هللا جوز هدهداموب

 ان رم
5 9 
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 هتشا هبه یش رب هنساب فا كنب رکید یمابرفا كنير, ندهجوژ

 هنساباب كنالغوایساب رقا كزق هک هلیوش .ردزاح عوجر ندهیهوب
 هسا قارتفا هجوز هللا جوز هرکص بودیا استو هبه یثرب

 عوجر عام هقشل . هر دعا رولس هدنآ عوجر ندنشهبه بهاو

 ساع ول ۰

 چک هدام ۸ ح

 ندلام رب یربغ كبوهوم لام لباقم ( ههبه ) لک

 ید كهاو هدیول رو ضوع ل هقدص ا هیده اب هبه (

 ندضوع هدمه ندهیه مه ( یسعا ضد ژ یروک دم ضوع

 طورشم هدهه یانا هل رک ضوع لوا ۽ . ردعوحر عامر

 اطعا طرشالب ضقلاو هلا دعب یی .نوساوا رک نوساوا

 یعوجر قح ضوع یحنکیا وش اهقف ضعت اعقاو . نوسلدیا
 اقلطم بهذم عورف هدهسییا راشملیا عدا ىك ا طاقسا

 یواطحط ردرتاد هنکحهدیا طاقسا یعوجر قح كضوع .

 ام حصإ فالسخ الب ةأدتبم ةبه ةبهلا نع رخأتلا ضیوم# اف
 قح طاقسسا یفالا اهفلاخالةبهلا هب لطبتاع لطب و ةبهلاهب حصي

 هيدنه ةأدتيم ةبه مكح ىف وهف كلذ ءارو امف اماف عوجرا
 راصتخار .

 اریز . هیلاق قرهلوا ماس ههل بوهوم ضوع هکرکم
 مام ةي قحا بهاولا سو هيلع ىلاعت هللاىلص مرک | لوسر

 . ییلبز ردشمرویب ام بلپ



— ۱4۲ 

 هدهبه هرزواینیدبلوا حاضیا هدنحرش هدام »۸٤« هدرو

 یم هنغیدلوا عقاو للاخ هدندوصقم كيهاو ینوبث كعوجر
 عوجر قح هلتهج یفیدلوا لئاز لالخ هلکلررو ضوع بولوا

 روک ذم هدي ولو مبدق بیع هدعبیم یرتشم مکه تن .زامهلوا یخد

 .ییایز یک یحهبمهدیا در هسرونلوا لئاز بیع

 7 دویقلا حاضیا

 زکلاب اریز . یدادیا هوالع یظفل لک وب « هیهبه لک ۱
 یهدفصت و بهاو هدکدلرو ضوع لباقم هوهوم فصن

 .رواب هديا عوجر هدنفصترطید هدهسیا س هديا عوجر ندنسهبه

 ندعوحر هرزوا ییادنل وا حاضبا هدنح رش هدام ٤ کنوج

 علام یدمیا . هیانعو هیاده رونلوا ریدقت هلرادقم عنام عانتما

 یخد عوجر عانتما هلفملوب هدفصن قحا ضیومت نانلوب عوجر

 هبوهوم هللا عوجر ندفصن هلهجو ویو .رولوا رصحنم هفصن

 یه تح هلفلوا یراط عوش و هدهسرولوا ضراع عویش

 .قاب ههدام «۵6» . زملبا لالخا

 تاحاضبا راد اکو « ندلام رب یربغ كبوهوم لام ۲

 .ردقحهن وا اطعا اسرق

 قرهلوا ضوع لباقم ههبه « ةقدص اب ةيده اب ةه ۳

 ثكمرو ضوع یخد رانو هسادیا یرمع دوخاب هسل رو هفدص

 یدوصقم كبهاو ارز .ردیا طاقسا یعوجر قح قرهلوا یک

۱ 



— ۳ — 

 ردقو رابتعا ههراع فالتخا هحل وا لصاح ضوع نالوا

 هلا ولو

 دافتسم ندنسهلوا رکذ قرهلوا قلطم طفل و «ضوع ء

 نوسلوا ندنسشح بوهوم لام 3 رم ضوع هکر ولوا

 هض و اعم تسل ال یک قلوا هب را یخد ض وع هرآ بوهوم

 29۶ لس نیل شوا مال ماعارلا ابف یک افت
 هل بوهولا نا كلذ ققح ابرال لقالاب زاحال كلذك ناك ول ذا

 طقسا هضوعاعاو هربغل هکلملدب یطعال ناسنالاو ةدهلل كلم

 قوس وا ندي هقتشل رم یوا_طحط عوج را ی هّمح

 بوهوم دوخاب . یک قلوا یادغب ضوع نکیا هبرا بوهوم

 یکقلوا قبقد شادیالامعا ندیادنب لوا ضوع نکیا یادغب
 لام نع زارفاو ضک ةبهلا طئارش هسف طرتشیو .یتتنم رد

 مدعو هزرف یتح متال رجش ىلع ارم هضوع ناف ضوعلا

 . یواطحط ارس وا اناج ضوعلا ولو عوبش

 طرش چوا هدنا نوما قلوا غوجر عنام « ضوع وب

 نوا قملشالکا ییدلرو ضوع «لوا طرش . ردمزال

 هنسهه ودنک هکر دلا اطعا هلا لول لوش یخوع هل بوهوم

 ضوع هکه نه .هلس بهاو ینکودیاشهلوا اطعا قرهلوا ضوع

 هک هبه اب ءازج هک هبه اب لا هدنلباقم كهبه اب «لدپ هک هبه ا
 الثم وللثم كمریو ضوع هبهبه هلبا رلزوس یک كعد لآ اباوت

 و بولوا ضوع طقسم یعوجر قح اریز .یعلیزو نیکسم
1 ۱۳ 
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 س ٤ تس

 هسیا هداضر .یلیز رولوا ماع هلبساضر كبهاو قحن آ هسیا
 قلوا ضوع ہدنلاثم رکذلا یآ كنهلحم مک ەت ر ع

 هنادښام ةیهولا یفو .ردراو تراشا اکو هدننهراع هرزوا

 کر هلتهج و . یوا طحط هته ضوع هناب ملا ینکب

 هرکصندکدتا ضق هدوا هدیودیا هه یشرب هه کت

 یمالک یکردضوع هک هبه بودي |هبهیشرب هبهاو»یخد هل بوهوم

 i ندنفحهلوا هدتم هبه بوبلوا ضوع هسملیوس

 عیاسلا بالا ق هیدنه و هباده ردراو یعوحر قح یخد

 یب . ردمزال قلوا یرغ كبوهوم ضوع « ینا طرش

 قلو لام هقش ندب وهوم لامض وع ناللوا اطعا لباقم هب هبه

 دقعلا كلذب كولم دقعلا ف ضوعلا نوكب ال نا یا .ردضتقم

 .هسرونلو یئزج كيوهوم لام هوک ذم ضوع هلتهجوب هیدنه
 ینجهیلوا ضوع ةقبقح قرهلوا هبه خسف هدروک ذم ءزج

 .یورفآ و ییامرد ردلکد عوجد علام روم ضوع هلتهج

 ضمب بولوا تباث یعوجر قح هدبوهوم لک كيهاو هکنوچ

 طفاس ینح هدیفاب هلیسلوا لصاو هنیدب هلیما ضوع بوهوم
 كلذ نکي ۶ هتبه نم بهاولا دصق نا نبقي لعن اال .زالوا

 ضوعیند بوهوم ضمب هروکءرفز مامانکل . هب لصح الف
 نم لللقلا و هلاوما راس قحتلا لاق هناف . ییابز رولسهلوا

 . هیانع اذهب اذکف عوجرلا عطقنب هلام

 یس دن شب ندهد یللا وش بوجوم.« 4 پوهوء الاثم
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 یفابتمبهاو بویلوا عوجر عنام هسریو ضوع هبهاو زارفالا
 5 رول هدیا دادرتسا ید ین هد شش قرف

 عوجر منام هسلریو ضوع هطوا رب ندهناخ بوهوم اذک

 ماست و هه قارصق هلا تا هللا دحاو دقع مکه شن . زالوا

 ضوع لباقم هغارصق ی آ ههاو هل بوهوم هرکصندقدلل وا

 . ردا دادرتسا ید یعارصق بویملوا عوجر منام هسر و

 ضوع نعم ريغ ءزج اب ناعم ءزج رب ندبوهوم هیاعءانب
 عوجر عنام بولوا وفا روک دم طرش 4سالق طرش كمرو

 2 می ادبع ردلکد

 : رد و یتتبم هم ییا ندط رش و

 ندهبه روک ذم رخت هکهست رل هلهحو لوش بوهوم ۱

 ردحیخقملفضوع یتسیضعب كلوب هدلاحوب هلوا عنام هعوجر
 ندکدتیا ماستو هبه ینادفب هلک نوا بهاو هک هوش . هیدنه

 ضوء هرکصندقدپا نوا ینسهلک رب كنوب هل بوهوم هرکص
 یک یحهدیا طاقسا یعوجر قح قرەلوا حس هسرو

 یتسبرب كلوب هدبولاوا ملت و هبه بول یکیا ههل بوهوم
 رول وا حر هسر و ضوع ههاو مرکصت دک دکید دوخا ندقدنابوب

 . ضوعلا ین لصف ف هماخ و راتم دو
 بوهوم ی هدهده دقع ر هسلا رولوا ددعتم هه دقع ۲

 فالتخا ارز . رولم هل وا ضوع هوهوم یهدهه دفع رکید

 بهاوالتهک هاب وش .راتح درو ميل ادبع ردك ناعفالتخ ادقع



EAN 
 رصقرب یخ دهل ادقعر رکیدی | ر هبادقعرب

 : هدب ودیا است و هبه یعا

 هسربو ضوعلباقم هلآ ینارصنا هغارصق یا یخد هل بوهوم

 یلامرب رکیدو ةيهندمدآ رب یلامرب هسمیکرب میک هتن .رولوا حییحت
 یشدلا هفدص هدیودیا ضد و دخا هفدص ندمدا نبع یخد

 تابلاق هبدنه رولوا حر هسرو ضوع هنکیدتا دخا هبه

 نکیا هدندب هل بوهوم هدبوناوا هبه قارصق مکهش عباسلا

 هسرو ضوع هبهاو هلبوهوم یورواب و بودیا دیلوت وروا

 حصق دلولا ف عوجرلا قح بهاوال سا هلال . رولوا ےک

 : دغا هج شو رو ا

 ضوع هلع ءا . ردنهاوال ضوعلا همالس « ثلا طرش

 تهاو ندنفحهبلواضوع هسلدیا طض قاقحتسالاب ندبهاو دی

 دوج وم هننعع بوهوم رکا رولسهدیا عوجر ندنسهبه لکی خد

 ثداح لاح ر رثید عوجر عزام و لصاح هداز هدنا بولوا

 ۰ عیاسلا بالا ف بدنه هسا شمالوا

 روک ذم ضوع هدکدلدبا طض قاقحتسالاب ضوعضم اما

 قاب هدندب كضوع بهاو هحن)وا طورشم ربع هددقع یاننا

 عوجر ندنسهیه لک هسردا هداعا یمسف نالوا دوحوم و

 شمالوا ثداح لاح رب عنام هعوجر ندهبه رکا . رولیبهدیا
 ضوع لک یسلبا طاقسا یعوحر قح كيهاو ارز . هسيا

 یضوع یقاب هجنیلاق ماسضوعلک هلغلوا نوجما قلاق هنسودنک
 . هبانع رولوا تباث یتح کما دادرتسا ینوهوم هللا در

۳ 



1 - ۱۷ - 
 کنوح , نمهدیا عوجر هحنعا هداعا یضوع یا نکا

 ندادتبا اه یک ینیدلوا خاص هلغلوا ضوع دنا ضوع یقاب
 همانعو رک نود دم )هر ی

 بوهوم هدقد لوا طض قاتح:سالا ضوع ضم و

 عوجد عام یکقلوا لصاح هدایز هدوهوم دوخاب شلوا فات

 ینادنوا طورمشم هددقع یاشسا ضوء ها شلو ثودح

 هدنردش يات كيوهوم ارر . دقو نمصآ وح هدر دق

AE EE,ی  SS NNNعوجر منام  

 هدا ز لوصح یکی نیدلوا یوا م ضر وعن مع + ضب وءآ ندنغدلوا

 . یواطحط ردعوجر منام هحنحو- هدا م٧ ۸14 وللثم كاله ید

 هل بوهوم هدیودنا مات ز هه یلام ر تهاو هک هلوش

 هدهل بوهوم د توهوم لام و ندکدرو ضوع ک ید

 قاقحیتسالاب ضوع هرکصندقدلوا لیماح هدایز هدن اا فلت نکنا

 نیمضآ هه بوهوم یاد كيوهوم لام تهاو هسنلوا ط.ض

 هنلوب شما فالتا هل بوهوم ینوهوم هکولو . مهر دشا
 یانا ضوع اما . یرصلا دومسلاوبا و راتح در و مياادبع
 مک تن . رد راو نمضت قح هسیا طورشم هدهه دقع

 . رون) وا حاضرا

 رد طظ رش كضاوعآ ید توهولا ىع ضوعملا هماللس

 بوهوم لک هرکصندک دارو ضوع هوهوم لام هلعءاش
 هلا ضوع لک ید هل بوهوم هدقدنل وا طبض قاقحتسالاب



 س = ۱ ۱
 قاقخالب بوهوم فص الم یک یجهلسهدیا عوجر

 .ردیاعوجر هلباضوع فصن یخد هل بوهوم هدقدنلوا طبض
 ردشمالاق لاسلام لباقم هنضوع فصن نوجا هلبوهوم ارز

 كبوهوم لام نوجا هل بوهوم هدرردشو . هدنهو هاذع

 ۱ ردقو ییح كما دادرتسا ین-داک كضوع هلر هداعا یتسفاب

 ۰ هب دنه

 فات ضوع هدقدناوا طض قاقحتسالاب بوهوم مکه تن

 عوجر عنام هدیولوا لصاح هدایز هدنآ ال دوخاب شلوآ
 هتاورر ندمظعا ماما هللا فسو یا ماما هسا شلوا ثداح

 لسصا هللا ضوع هروک هلوقو هک زاک مزال نامض هبهاو هروک
 فصن قحتسا ولو هدنهلاقو .ردقو قرف EE بوهوم

 ناک نا ضوعلا فصن ىف مجرب نا هل بوهوءالف بوهولا

 داروز ااو وا ولا دار ءاوس ةمسقلا لمنع اهن وع لا
 : ا ناصقنلا فصنو هفصن دا نإ هل ناک هف صق وا ندبلاین

 یلامر بهاو یل هحلوا طورشم هددقع یانئا ضوعو

 یروک ذم ضوع كردیاملستو هبه هلیطرش كملربو مولعم ضوع

 هدقدنلوا طضقاقحتسالاب یسلک كضوع هرکص ندکدناضق

 سی هم هديا دادرنسا یوهوم دوحوم اع ید هاو

 تعاو ا فالا یا وحی دوخا نوا
 .رولر هر دتا نامضت یلدب كن آ

 هدقدنلوا طض قاقحتسالاب ینصن الثم كضوع £ 1



aEسلف اه  

 ضوع ارز . رولر هدا دادرتسا یفصن كیوهوم ید بهاو

 لدم لدب هلتهحیتحهلوا هلداسم هه دقع هحنلوا طورمشم

 یرصلا دوعسلاواو راتشدر رولبدیا مسهو عیزوت هسرزوا

 . هقفلایهاوجو هیانعو

 بودوم كص ندضاه و هه نالوا 4ل.ط رش ض وع كلذك

 هساا دوحوم ض وع ید هل بوهوم هدقدنل وا طبض قاقحتسالا :

 شلدیآ فالتا ا شلوا فلت یک یجهلس هدیا دادرتسا اع

 نمض اكد سم ضوعلا ناک ناو رردتا نامضت یلدب ا

 ضوعلانم هب هل بوهو لل عوجرلا بجو ام ردق ضوملا شبا
 . هده

 ىسەلئ سم قاقحتسا ناسلا ا هده دنه هلا میل دع

 كبوهوم نانو تمسق لباق هلی رصح هلام نایملوا تمسق لباق
 یالطب كنههه هدقدنل وا طض قاقحتسالاب ىیسضعب كضوع اب

 ینج هنلوا عوجر هدنسیلک ك ضوعو كبوهوم ندنكجهديا باجمل
 فصن قحتسا اذا اذه یخد هدیواطحط مک هت ردم کد

 .ردینبم اکو یسملنید الصا ةيهلالطبتف انيعم نكي م اذا اما ناعم

 هلهحو یییدنلوا لصق هدنح رش هدام ۸۵۸ ناس وش طقف

 هنسل وا نراقم عوش عوبش نالوا ضراع ی ال وط ندقاقحتسا

 نایب ندنغیدلوا یراط روک ذم عوبش هروک هبه بولوا ینبم

 لباق رک نوا بوهوم بویمهبدیا لوق هدارو رو ذم



Nدم  

 ماکحا ناللوا نایب هدحرش وش نوم وا ا نولو تف

 . دوعسلاوا زملیا فلج

 فالتخا هدضوع طارتشا

 ود ىدا لکد هل توهوم یدیا طورشم ضوع تهاو

 . قاب ههدام ۷۹ .ردکها بوهوم زوس هدنرلکدسا فالتخا

 عوجر ندنسهیه ید بهاو هلا دوجوم بوهوم هدلاحوب
 عوجر ینم هبهدام ۸۷۱ هيا شلوا فات اما بولی هديا

 هللاب بهاولا ىوعد لع انهه هلبوهولا فاح نکلو . صولا

 هدنه اکل سم بوهوملاناک اذا هب دیر ضوعلا بهاولا طرشام

 . عساتلا بابلا

 کس هل بوهوم هدیویتسیا كما عوجر بهاو مکهتن
 هنب زوس هدکدتا راکنا بهاو و اعدا ود مدیشمرو ضوع

 . راتګ در ردکهاو

 هسا وا عمم یمن هبه انا هل س هني ضوعلا طرش هه اما

 او نالوا ىب شود طر هه
 طقف بودیا قاشا نیفرط هنغيدلوا ضوعلا طرش هبه

 ربع ضوعو دوحوم بوهوم رلهشا فالتخ.ا هدض وع رادقم

 قیدصت یهل بوهوم هسراید . ردریخم بهاو هحنلوا ضوبقم
 هسلا رسيا ردیا ضق یرادقم يبدتا اعدا كهل بوهومو

 فلت بوهومو . رابا دادرتسا یوهوم هللا عوجر ندبه
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 د تا

 یدعا . زالاق یعوحر قح ك.هاو هحل وا اس نوجما

 بس ۳4 ت

 عساتلا بابلا ق هیدنه رریدتیا نیمضت ىتميق ه-سيا شلوا

 . راد در و

 ( هتک رب رکید هلرکن دنفررط هل بوهوم كرك هیلعءانب ل
 دلرکو هلنذاو ما كهل بوهوم كرک (ندنبناح) ینجا یی
 یش رب هرزوا قلوا ضوع هنسهبه # لک ( هبهاو ) نذا الب

 ین ( ندنسهبه کک ندنآ هے سابا ضق یخد وا هدیولبرب و

 كرهاو ینعب ( . نمهدیا عوحر زا ندنرادقمرب چه كتسهبه

 بولوا حب كلربو ضوع یخد ندنفرط هسمکرب یربغ

 تبهاو ضوع ارز . ردیا طاقسا یعوجر قح كنهاو هدو

 یکی ج هیمهدیاعوجر ندنسهه بهاو هرکصندروک د وو

 یتادلوا شمر و یل عوجر ندنضوع یخد مود سم "ینجا

 طاقسا موقم "ینجا اریز .نمهدیا دادرتسا ندبهاو یضوع

 درد رولوا شما عربت ندنفرط هلبوهوم نوجا عوجر قح
 هلا روک ذم ضوع موقم "ینجا مکهشن . یدئفا حون و

 لرک . یک یجهمهدیا بلط یلدب عوجرلپ ههل بوهوم
 كرک نوسلوا شمریو یضوع هلبما و نذا كهل بوهوم
 یروکذم ضوع .رردو رح نوسلوا شمریو یاالو نذا الب
 بولوا اط یسامهدیا عوجر هد ر ده درو سالاد ینجا

 اریز . یدهدیا عوجر هنب هدریدقت ییدریو ضوع هلبما
 سا یشرب ندهښمک ر : هکر دوش هدعافو لصا هدعوحر



 مد ۳۵۸ ۲ /

 هباف ردنلا ءادا و هنع ریفکتلا صالا كلذ حرخ » هلتمزالمو

 « یواطحط همزاللاو ساب ال نکل امم بلاطب ناک ناو

 كيهسمک لوا «یکدالوالاو ةجوراا ةففو ندد ةحنلوابلاطم
 یا فر یا هلسادا تنش لوا هه

 اماو» . زالوا الاو . رولوا تدثم ینعوحر قح كاك |

 هلبوهولالع قحتسمربغ ناك ان ضیوعتلانالف هاب ناک اذا

 بجو ال كلذو هرغىلع هسف لاع عراب ایا فالذب هصاناک

 یامض هنسف سا هکرکم « . هبانع نمضي | ام ناملا هيلع

 جرح نکل . ردیا عرفت هلئسم کیا وش هلصا وب هديا طرش
 طرشالب هش عج دی هاف یراد ءان یلعقفا لاق ولام لصالانم

 نال هناک ةمزالع الو سبحم ال امہ بلاطب ال هنا عم عوجر
 . یواطحط كلذ ىف عف دي ام نامضب ضاق فرعلا

 هدیودیا سما هبهنسک رکید هلبا ادا ینجروب « نویدم ۱
 . ردا عوجر هنویدم هل هسعا طرش یامض هبشا ادا هدوا

 . هناا ةلافك نع دومسلاوا قاب ههدام ٩

 دن تیم کد هرزوا كّما فرصم هنلاعولها هسمک زا ۲

 ۱5۰۸ ردیا عوجر هنبمآ هستیا فرصم هدوا هدیودیا صا

 . قاب هب هدام

 ةمزالملاو سحاب هل بوهوم هلروک ذم ضبوعت یدعا

 ,ردلکد عوجر بجوم یا هاب اض مت كن هلغمال وا بلاطم

 نماض نب هبینجا هلبوهوم هکهلبوش .هلیدیا طرش نامضهکرکم

o 



 بس ۲ ۳ هتسس

 کوش یخد ینجا هدیودیا صا وید ریو یضوع هرزوا ملوا

 رولبهدیا عوجر هلباضوع هها بوهوم هسیاشه رو ضوع هانب
 .ردقح هل وا اطعا هدنلاکو باتک تاحاضیا راد اکو .یورٌشنا

 هی هدام 5 تم

 یلوصح كنهلصتم ةدایز بجوم یتموق دياز هدبوهوم
 بولواحییح هدبوهوم قحا عوجر اریز هیانع ردعوجر عام
 یکینیداوانکم عوجر هدنآ ندنغیدلوا بوهوم هسا هدایز
 ندش دل وارذعتم یخدمدع هدهدایز و عوج رهدلصا هر هاب دیا لصف

 . قاب هب هدام «1۰ .یدلوا عنتع الاصا عوجر

 ك.هاو قح عوحر عنه هدهدایز هدمه لصا مه «لا وس

 قح عوجر یخد هدنسکیا نکل بولوا مزلتسم یتالطب
 هدحیحرت یکلوا . رولوا مزلتسم یتالطب كهل بوهوم

 ؟ ردە باس

 ندکلم قح هدلصا نکلا بهاو قح « باوج
 هدهدایز مدت لکا مه هل بوهوم قح نکیا ترابع

 تاعر کلم تقیقحلصفلارذمت دنع هلع دا .ردکلم تقیقح

 .ردلکدنکم یخد نامض باجما هنیرزوا هلبوهوم .یدلوا یلوا
 هدرردقتو . ردلکد راح قلا ضوع هدنلباقم كلم قح ارز

 . یلیز یدلک مزال ینالطب كنقح كبهاو

 روک ذم 14 هل بوهوم هدیولوا ضرا بوهوم لام ژن الثم

 هدنروص رولوا بحوم یل هداز هحتمف مت كضرا



 ۱ س ۷۰6 بس
 قوح اب زا قج هلوالخاد رک د ریغنم هدعس ( هنیرزوا كنآ إل
 قح هلی راقج وص دوخاب (كعاسغ جافا دوخاب ثادحا انب إل

 هدبولوا تاله سالا بوهوم دوخاب . هب دنه كما بصا بالود

 طاخف نيفصن هعطق ولو عوجرلا من« الف هعطق اذا اما » كمكيد
 «. یواطحط رخ الا یف عوجرلا هل رخ الا فهنا یب و هفصن

 هدنناب هل بوهوم هدیولوا ناویح نویز بوهو» دوخاب زا
 دوخا قازاب یرزوا هدیولوا دغک بوه وم دوخاب ( كل زیمس-

 دوخابو كموب هدها بوهوم دب هدیولوا ناویحریفص بوهوم
 ه-رولوا هلا اوب كلر یفنق قماوب هدیولوا هسبلا بوهوم
 بجوم یا هدایز هجتءبق ین ( هلصتم ؛دایز یک ال نو سلوا
 هدیوهوم سف یل ( هدقدلوا لصاح  نیعلا یف هداز قحهلوا

 كیوهوم یش لوا هک هسلوا لصاع هداز هرزوا هجو لودش

 كهل بوهوم رک هدازو « رولوا بحوم کل هداز هدنتمق

 لصاح نزسقلوا لف كنآ كىو نوسلوا لصاح هلیلعف

 نوسلوا درک و نوسل وا هدلوتم رک هداز لوا و نوسل وا

 دوخا ( كلدا نوا هدي ولوا یادش ) بوهوم ( دوخا ژ

 توس بوهوم دوخاب قلبا كعا هدیولوا نوا بوهوم
 هدیولوا هطروع بوهوم دوخا كلدیا غاب اب رپ هدیولوا
 ریل هدنروص ثجهشاکد یمسا كبوهوم یک إل قتلوا ج اپ
 امکح کلپ بوبلوا ندنلبق هداز هدیوهوم ریغو (هدقدنلوا

 یاد دوخاب » ک ەدەدام وش هلغلوا ندنل بف بوهوم كاله



 ین 2

 هم ۷0۵

 بسا یدا هسالوا و هدهدام ۸۷۱ یسهرقف « ا هدی ولوا

 دو رو لباتقم ه هدام ۸ ی هدام ۸۹ مکه تن . یدرولوا

 عوجر ندهبه# رولیشالک | ینیدلوا ندنلیق هداز ینا «و یخد

 الحارس ای لاق عوج رلابهاوال لهدلت مو تاج ولو (.زالواح حج

 امف عجرف الماح همیم بهو ناو . راتخرد م یلزلا ف لاقو

 لا ةدایز اف معا ةدم یضع نا لبق هعوچر ناک نا عضولا لب
 . سماخلا بالا هیدنه الف الاو زاح

 دوبلا حاضرا

 ارو سرغو انس لوش دوصقم « ا ثادحا اس ١

 هلتهحو .رولوا بجوم یل هدایز هحینتمیق كضرا هکردهلصتم
 نادحعا مدننبهمطق زب كنا: سرضو اسب ءدنواوا هک شزا
 بجوم یل هدایز هحتمیق هدهدوک ذم ةف هلفلوا شتلوا
 هدهعطقلوا هدنروصینیداوا مزاتسم یل هدایز هدنس)ربغ هدهسبا

 ةدایز دعب هبمظعضراالا و دوو . رولر هنل وا عوجر ندهبه

 . یواطحطو هاده اهربغ یف عوج را جنت الف ام عطف ىف

 ۲ اه و
 هکما سرغ جافآ یراع ندا دوخا ثادحا

 بحوم یکلهداز هحتمق كضرا لوا سرف و انب روک ذم

 زالوا طقاس یعوجر قح هدنرادقم رب چیه كضرا هسلوا

 هلا ربغ یف زا رون ءانک الصا ةداز دعب | اذا اما یلیز

 اس هراز « ضرا رود دم . یواطحط عوج را عال هب او
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 ۰ یادلوا دوحتوم سرع و انب ا YY یراع ندسیغ و

 الثم یی راو تواف هد تمیق یا بول وا مون هدلاح

 یلهدایز كنانب هسبا هداز تمیق یهدلاح ینادلوا دوجوم انب
 یلهدایز هنسبغوب توافت یک ینج هلبشالک | یفیدلوا بجوم

 . ردنا نیش یلدملوا مزاتسم

 E عارفا هنلاح هناخ یعاح هل بوهوم هلتهج و هن

 وق اما . ردلکد عوجر عنام هسیا یقاب هرزوا یلاح رکا انب

 .هدنه ردعوجر منام هدفدل وا لصاح هدایز یکقعاویصو ق جا

 هدقدنا وا لش هناکم رکید ندناکم ر بتوهوم لام مکه تن

 تنومو رولوا بحوم یلهداز هدنتمیق كيوهوم روك ذم لق

 .ردعوج رعئام هر و مد و مظعا ماما هسااردباسم تحاح هل

 تنؤم و هدارک كهل بوهوم هسنلوا عوجر هدردقا و ازیز

 یلالبنرش و یورقنا رولوا یدّوم هنلاطبا كنقح یهدلش

 عوجد علام هروک هفسوت ینا ماما اما .یواطحطو راتدرو

 كلهداز یهدرعس هلغءالوا لصاح هدنیع كلدایز اریز .ردلکد

 . ییلبز یدلوا

 تبهو ولو : هدیدع لئاسم راد هدناوز نالوا عوجدعنام

 ةفصو ةلصت ةداز هلال عجربال هل بوهولا (۱) هرصقف اسابرک

 هل بهو ولو عج دال نکسلا ددح ولو عجب هلسغ ولو هموقتم

 هيف مجرب ۸ رخآ افیس هنم لمجو هرسک وا انکس هلم افیس

 . كاي,رچ قمراقیج هکلرصق ()



ars: ۱سد ید  

 عطقلا ىف قفاو اهعطقف اهعطش هل نذاو ةرجش بهو ولو

 اهعطقف اهلصاب ةرحش بهو ولو هف عجد, نا بهاوال ناک

 ضرالا نم اهن اکم یفو اہف مجرنا بهاولل ناک هلبوهولا
 حجر العو ذحوا اباوا ةرحشلا ل عج هلا ولف حیحصلاوه

 اطح اهلعج اذا اک عوذسا یف عجرب هلا یورو هیف بهاولا

 . سماا بابلایف هیدنه بطلا یف مجرپ هناف

 بهاولا قح لطب الاب هلبوهولا هلبف بار بهو لجر
 هساخ رخآ اش راصو لازدق بارتلا مسا نال عوج رلا ی

 ٠ ءةبهلا ىف عوجرلا ىف لصف ف
 یتملس ندزون یا: یا تایمز فو

 هبنق ردلکد عوجر عنام یسسک یودوا ییدلبا بایاو

 ۰و2

 کل بوىملوا بج وم یلهداز هدنتمق ثكب وهوم اذکو

 نال .ردساکد عوجر عنام هداز نالوا بجوم یاصق
 ناو ةقنقلا ىف ناصق بوهولا ةمق ىف ةداز ثرو الام

 هک هلیوش .حنف الثم ةدنازلا عبصالاک ةدازلا ةروص ىف ناك

 نس نکیا هدندی ناویح ییدلیا ضیقو باما كنهسمک رب
 شلاق عن هدنحراخ كراشید دوحوم یعب یصخاش

 ندبوبع ناصق ثعاب هکلب بویلوا هداز ةقيقح «وب هسراقج
 هب صقنت شحاف لوطکو . زالوا دع عوجر منام هلغلوا

 دومسلاواو یواطحط عوجرلا قح هب عطقسبال هناف ةمسقا
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 هلبوهولا لعف ناك ءاود بوثلا مطقک ناصقلانال یربهلا

 . یواطحط علام ربع الوا

 هحتمف نالوا ملام هعوحر ندهبه ینا « هلصتم هداز ۲

 مدنج هک تولوا نملاق داو نالوا بجوم یار
 ةمنقلاق هداز نالوا لصاح لا راعسا قرت درحم هدیولوا

 شور یلا الثم هسک ېب هک هلیوش . ردلکد عوجر منام
 و ملست و هه OEY د لام ر ولتمق

 عوجر ملام هسقبح هشورف زو یتمق هلا راع سا "قرت

 ا رگید ك وهوم هللا هلسم و .دوعسلاواو و رداکد

 عوجر عنام افآ هکەداز نالوا لصاح هلیئروص لق
 یاد سه و .ردراو قرف ا یدشعلوا ناس یتیدلوا

 لکد دوجوم عضو لعفرب چبه كيابوهوم نوجا هداز
 بوهوم نوما هداز نالوا لصاح هلیتروص لق نکیا
 . ردراو یو لعف كهل

 فالتخا ەدەدابز لوصح

 هلکزیمس هدعاب نکیا نویز ناوبح بوهوم « هل بوهوم
 ا راکنا بهاو و اعدا ود یدلوا لصاح عوجر منام

 ۷٩۱ .رودنا راکدا یدقع موزل بهاو ارز .ردکهاو زوس

 انب طقف بولوا هلو مکح هدهلصتم ُهدایز یه . قاب هیهدام

 ردکهل بوهوم زوس هدرایش وللثم قماوب ینب غیءو هطابخ و
 , هدنه و هزاز و رالا عمق و راتم در
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 ةلفعلو رحش اب اب هدنآ هدیولوا ضرا بوهوم الثم

 EEN بودا ماست و هه اکب نکیا ءا رخ ضرا هل بوهوم

 هبه ضرابهاو و اعدا ود مدلیا ثادحا نب یراجاغا وانب
 یدیادوجوء جاغآ و انب روک ذم هدنآ نامز ییدلدیا میاست و

 بوهوم .ردکهل توهوم زوس ندنراکد تا فالتخا و اعدا ود

 هجورپ مکح هدقدلوا یحم فیس دوخاب غوبصم اب طبخ بول
 . هده ردح و رشم

 ند راتیبدلد | یاس ههل بوهوم بوه وء لام هکردقوش

 لباق یساشنا و اس هدندم ینیدنلو هدندب هل بوهوم ارابعا

 9 شنا یهاظ اذه :رحم ردشعلو یتتسم راش ناسلوا

 ىف ءانلا اذه تادحا لح ةداعلا نا ثبح نم هل بوهولا

 . یواطحط ةدلا هذه لثم

 هکهللوش . ردنوحما زارتخا ندناص یربست هداز هدهلج

 علام ناصش هدهسيا عوجر عنام یلوصح كنهلام دايز

 هلماعف كهل بوهوم دلرک ناش روک ذم د عوجر

 اوو .نوسلوا لصاح هلسس رکید رک. نوسلوا لصاح
 الثم هکهلونش . هدنه و یورشا زالوا نماض هل بوهوم

 ندنسهه تهاو هسشا جد یووق بوهوم هل بوهوم

 ندکدروسشپ اما . رولیبهدیا دادرتسا یوهوم هلا عوجر

 توهولا هلف اش وس بهو . بدنه نهدیا دادرتسا ی

 ,_لطبالقیوسلامما نال عوجرلاق بهاولا قح لطببال ءال اب هل
۱ 
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 بهاولاقح لطسال ناصقت هيف ثدح لب ةدايز هيف ثدح مو
 لصفق هباخ ءالاب هل بوهولا هلبف ةطدح بهوول اک عوجرلا ف

 ةبهلا ف عوجرلا ف .

 كنهدایز اریز ( ءزالوا عوجر عنام هلصفنم هدیز اما )

 : هانک ردنکع عوجر هدلصا هللا كرت هدند هل بوهوم

 دلوتم ند وهوم لصا لرد یک رم و نال و دلو هداز و

 کک ا ل توغر ال یم داغ درک و نر
 ۱ اا الا و نده نوسلرا و

 هبهبهلا نع عوجر نکیا عنام هبیعلاب در هلصفنم ٌءدایز
 عنام هعوجر ندهیه سکعلاب هسا هلصتم ءدایز روبلوا عنام

 اما ةلضفنملا ىف درلا ناب بیجاو رویلوا عنام هبيعلاب در نکا

 لدس ال هدحو لصالا یلعوا ام ةدایزلا و لصالا ىلع درب نا

 ةيعتلاب وا درلاب ةدوصقم نوکت نا اما ةدابزلا نال لوالا ىلا

 دروم ىلع درب خسفلا و اپلع در دّمعل انال حص) ال لوالا و

 ةلاال مالا عشال لاصف الا دعإ دلولا نال يالا كلذک و دقعلا

 فالح اب روه و اناج یرتشلا دب ق هدایزلا تست هال الا یلا و

 م اناج هل بوهوملا دي ىف تيشول ةدابزلا ناف ةبهلا ىف عوجرلا
 نمم وه اعا سلاب درلا نالف ةلصتلا ىف اما و ابرلا ىلا ضف

 ةدازلانوکت الف هاضرب هقح طاقسا هف ناکف هکلم لع تلصح

 كلذ اضرب سيل عوجرلا ناف هبهلا ف عوجرلا فالحب هنع هعئام
 , هبانع هعنام تناکف هرابتخاب ال و
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 (قارصق یکیدایا هبه هرخآ كنهسمیکر ب هیلعءانبژ
 عوجد ندهبه هدفدلوا لماح ) نکا هدهآ بوهوم دن

 كت هدامو « عیب رفت وش .ردهلصتم هداز لح ارز 6. نمهدیا

 ندقدروغوط)قارصقروک ذم ( اما .ردعرفتم هنسل وا هرقف

 عوجد إل یم هبهدام ۲۵ هلفلوا لئاز عوجر عنام ( هرکس

 عوجر نکد هنسانغتسا ندعاضرا كنورواب ( رول هديا

 قجهیلا یتسهمع كنسهقشب « دلو هدمدا ی ؟ ردیم عن

 ه هحل وا ینغتسم ندنوس دلو ینعب .ردعاتم دادرتسا هسرولوا

 قج هل ییدوس كنم هقشب اما .زامهنلوا دادرتسا هوهوم ما رق
 كاما ما عوجرلا دعب هلو یماضر كهاو هسرولوا

  تحارص هدنقح هراس تاناوبح نکل . یواطحط زامهنلوا

 تهاوالناک اذلو هبهلا تدلوولو هدهاخ هدهساکد دوج وم هلئسم

 عج رال یلاعت هللا هح ر فسو وبا لاقو لالا یف مالای عج رب نا

 ود نود مالا ف عج دی ٤ مع دلولا یغتس یتح اف

 « ردرو دم

 ین ندنسملیارک ذقرهلواقلطمیعوج رقح هدءهرقفوب هلحم
 وب و رولشالک | ینج هلل وا عوج ر ین دانهتسالا لبق هدنسپ ربغ ك مدا

 هلیلاوز كعوج رعنامیمب (.رولق ههل بوهوم یسی روابهدنروص
 هعفارلالبق رک یلاوز كعوجر عنام .ردیاتدوع عوجرقح

 . نوسلوا کا و هعفارلا دعب كركو نوسل وا م او

 :رللاثم هلاوز کلا لت



 / س ۷۱۲ بس
 قارصق ییدلبا میلستو هبه هرخآ كنهسمکرب « لاثم ۱

 عوجر ندهیه هسروغوط هدعن بولوا لماح ةده بوهوم دی

 هبه هبهنسل رکید یغارصق لماح هسمکرب یک یجهلیب هدیا
 هس روغوط هدهل بوهوم دب قارهق رز رک نه بودا ماستو

 هه بوهوم یرواب هدراتروصو .رولس هديا عوجر ندنسهبه

 ٤ مج نا رولاق

 ینیدپا كهل بوهوم هنیرزوا هصرع بوهوم «لاثم ۲
 كهاو هشا تعخر هنسدا وا تلاح هصرع قرەلوا مد م

 . یورقلا ردا تدوع یعوحر قح

 اشنا

 نکیا هدندب هدبودیا ضیقو باها ییضر یص « هسمیکرب
 0 دد ی عنا ق یر ا
 یدلیا دیازت یتمیقو یدویب هکاستقو اریز . زامهنلوا عوجر

 عوج ر قح هلا ناصقن هرکص ندنآ بولوا طقاس یعوجرقح

 . یلبز زملبا تدوع
 :رالاثم هلاوز مکمل ا دعب ۱

 وصف لو لما هدف توعوم دی یار. لام ٩
 هلک 2ا امدا یعوجنو همجارلاب هک اح تهاو ندمروغوط زونه
 قارصق هرکص ندکدتیا مکح, هللا عوجر نالطب ید کاح

 .ردیاتدوع یعوجرقح هنی هسروغوط
 یک سو اس هدنرزوا هدیولوا .ضرا بوهوم «لاثم ۲
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 خف هعجارملاب هک ا ی رس ندقد وا لا هاو
 ءانب هنیدوجو كنهلصتم هدایز_ 6 اح هنیرزوا یتا اعدا یهه

 نهدایز هل بوهوم ارخُوم طقف بویما مکح هللا هه خف
 ید كيهاو هسردتا تعحر هنس وا تلاح یضرا مدهلاب

 .قا ه هدام ۰۲۵۰ .ردا تدوع یعوح ر قح

 ندکدتیاکح کاح هنطوقس كراخ یالوط نددر لامر اما

 «۵1» . زما تدوع رابخ قترآ هسلوا لئاز در عئام هرکص
 هرزواقلوا سخ نوک نوا هسمکر الثم هک هوش :قاب ةیءداق

 هک اح نکیا شل هتسخ نوک یجنجوا بولآ نوناص ناوبحرب
 کاح ہد ودنا اعداو بالط ییہ هاءتهح کلر هعجحارملاب

 یدوحوو ثودح كع نکا هدن دن هن شک لا حسی ی

 3 وکی حم ب ا ۱ مکح هنناللطا كخف قح هلته

 تدع یره هسشلوا ناک 6 ناوبخ هدرابخ تام هم فف

 . ضەد رولوا مدر قح هن هلغملو یقاب زونه مرابخ

 هدهبه هکرد وش قرف هدیابو هدنس عس هلا هه یدعا

 مک هتن . زالوا لطابو طقاس هلبا لاطباو طاقسا عوجرقح

 هل دس هدابز هبلع ءاس 1 یدشع وا د هدنح رش هدام ۶

 .ردیا تدوعید عوحرقح هحال وا لئاز علامو یدل وا عین

 هلا طاقسا یف قح هللا طرش رابخ كربرمتشم هدعم اما

 رولوا طقاس ید هلبا کاح طاقسسا یک یفجهلوا ظقاس

 . هادهلا حرش هبانک



 س ۲۷۱۷ —
 چا هدام ۸۷۰ =

 . ردعوجر منام جورخ ندهل بوهوم كلم كبوهوم
 هد هصخش رخا (دوخاب هلا عس یوهوم هل بوهوع) ین

 لیحست و لولایی ایلست و فقو هر تهحر دوخاب )ا ملستو

 هعوحر)ندنسهبه(( كسهاو هلا جارخا ندنکلم» هلا یعرش

 تدوع هنکلم هلرخآ بس زا ی هدف NS (.زالاف یتبحالص

 كهلبوهوم بوهوم» هنر هداموب هدهبهقف بک ضف . هديا

 جورخ هاغلوا شعلوا 3 هلیسهرابع ا هسقىح ندنکلم

 یخد یلاقتنا هراو كبوهوم هلنافو كهل بوهوم ندنریسمآ

 . هدنه ردشمنلق لاخدا

 تاط ندا بهاو یلام لوا « لوا بهاو هلتهحو

 هدیشر ارز . هللوو شمرب که رشا بش هک ولو . نعهدیا

 ۵۸0 ۰ ردگاق هنماقم لاد كنس لوا نلدم .كکلع بس

 . قاب هبهدام

 كهل بوهوم اریز .نمهدیا باط ید ندینات هلبوهوم
 كيهاو یتا كيلع هنیرکید و جارخا ندنکلم ییوهوم لام

 ندنفرط ودنکی سا عوجر ندهرکص هلغملوا هلبایسعیا طیلست

 .یلیز قاب هبهدام «۱۰۰» .ردبا نمضت یضَم كيش نالوا ماع

 ینفصن زکلاب كیوهوم لام « هل بوهوم هلتهجوب هني
 فصن كرکو نوسلواعیاش فصن كرک هستیا جارخا ندنکلم

 . حتف رولس هدیا عوجر هدفصن رکید بهاو نوسلوا موسقم



 بم 83 6 بن

 مزال یب ی رب دقت ا علام عانتما ندکعا غوجد ارز

 بهاو مک هتن .ییادز ردهدفصا زکلا عوحر علام هدی ول بواک

 جارخا ندنکنلب هل بوهوم ی راد ة٥ ر چیه كي وهوم

 لوش اریز . یک جلب هدیا عوجر هدفصن زکلاب نکیشماما
 یقح هافیتسا ینةح لک ردراو تح هعوجر هدلک هک هسمک

 ییح ید کرت یتسضم هلا افشسا ىنقح ضع یک یتادلوا.

 تخت زکلا یک ینیدلوا قح E ینقح لک مکه .ردراو

 . قاب هنحرش هدام ۸۹۲۶ ۰ ینع ردراو یتح یخد ۱

 ندک دا ملتو هه هشړ یعلبم ر تهاو هلتهجوت هٽن

 هنسهقش یآ هلبوهوم دوخاب هشرا ضارقسا ندنآ هرکص

 قترا هلتهجیفبدلوا شلدبا السا بوهوم هسایا ضارقا

 هرکص ندقدقبچ ندهل بوهوم كلم بوهوم .نمهدیا عوجد
 تدوع هلرخآ EE : رولفاب هدکدتا تدوع هنکلم هن

 . نعهدیآ عوجر هسردیا

 ندکدتبا عیب هصخشرب یوهوم لام هل بوهوم هلتهجوب
 ندنسهبه ا تهاو هسا ارتشا ندنآ ملستلا قلم ری

 . نمهدیا عوجر

 هبه هصخشرب رکید ینوهوم لام هل بوهوم هلتهجوب هني
 بتوهوم هن لام وا لا تبصو اب تا E ندکدسا ملسا و

 , ردقو یعوحرقح هسا تدوع هیات بهاو ین ههل

 ملسلو هبه هصخشر, ینوهوملام هل بوهوم هلتهجوب هن



 دما ۳۹ دخ

 عس ههل بوهوم یلام روک ذم موق رع صخیش هرکص ندکدتیا
 هفدص 5 ۱ هاغلوا رقف هل بوهوم دوخاب هسابا ماستو هره ان

 رردو هحمو هبدنه ضدنا عوحر هن بها و هدک دنا ملستو

 رحا نم توهولا هلبوه وا عاب ولو یورهاو هدازینعو

 .شماطا بابل این هیدنه عج ر نا به وال سجا بی یرتشلا هدرف

 تدوع هلرخا بس ههل بوهوم كل بوهوم ناع اما

 قح یخد كلوا بهاو هسردیا تدوع هل دس خسف بوما

 ینوهوم لام « هل بوهوم الثم هک هلبوش .ردبا تدوع یعوجر
 ا عوحر ندنسهبه ه سا ماستو هبه ه 4

 نوسنیا عوجر کال امکحو ءاضقلاب لرک نوستیا عوجر یضرلا
 یورفا قاب هه هدام «۲۵» .رولس هدا عوجر ید لوا بهاو

 هرزوایبدنل وا حاضبا هدنحرش هدام ۸۱۵ ارز . هدازینعو

 . ردلکد دیدح دقع هسخو .ردخسف عوجرو

 سی هدام ۸۷۱ روس

 هدندب هل بوهوم 3 ىع . زدعوحر علام بوهوم كاله

 هسلوا كاله امکح ا ةققح ینعب ( هسلوا كلمسم بوهوم

OOمىق نایلوا كلهتسم اما ( . زالاق لحم «عوجر إل  

 .رولس هنا وا عوجر هدأ هسلا راو

 نیمضآ هها بوهوم یللدب كاکلتسم بوهوم بهاو یا

 یمهقشب كرك نوسنیا كالتسا هل بوهوم كرك . نمهریدتیا
 ارز . هدنه نوساوا فلت دودو رکو نوبشا كوا



 بیس ۳۰۱

 یحدنومضم یک ینب دل وا رذعتم یدر كالهلا دعا كب وه وم لام

 . یلیز رک مزال ید یعدوا كنلدب هلال وا
 وک مع سب کیوبا قو با هل دوخت

 ةلدام یوتلآ ددع شش کید ندتسنح نع تورو

 كاله یهدارو . را در نمءدنا عوحر بهاو ها “حا

 كنع كاله هقشح . ردععا ندکاله ۳ هنا كاله هقنقح

 كنفانم ةماع رار اق كنکلم یک ینح 4و لصاح لقا

 هماع وا اع فلت یا یقتنمرد روا لصاح هلا یرفو تاک

 هنع نغم كلا نع جورطا نا نظتالف كالا ءا عم اهعفانم

 ةاش فالخم عجرال رخآ افس وا انیکس هلع افیس بهو ولف

 نوا هدیولوا یادش بوهوم كاله امکح . یواطحط اهمشذ ۰

 ینب جافا بوهوم دوخاب فیس هدواوا قاچ بوهوم اب
 بوهوما قملق نودواعطقلا هدب ولوا دوجوم اتبات هدهصرعرب

 دوخا قملیاب روماج بولپ ردشیراق هللا وص هدیولوا بارت
 لبا رلهیدیجم رکید نالو یلث» هدبولوا هیدحم شب بوهوم
 , یدیشلدیاحاضیا هدنح رشهدام ۸٩ هلتسموت .یکقمریدشی راق

 هنع ینغتسه هلا هش | هدام هدامو هکر ولبالک | ندح و رمشم رب رقت

 . یاتسهف زالوا

 هلبوهولاو بماولا فالتخا

 هل بوهوم هلکتسیا كماعوجر ندنسهبهبهاو هدریدقت وب
 بوهوم نعالب زوس هشا اعدا یغیدلوا فلت بوهوم لام



ENIYA :۱  

 ٠ بوجو هنیرزوا هل بوهوم اریز .قاب هبهدام «۱۷۷۳۶ .ردکهل
 دوعءسلاوا یدلوا هاشم هعدوتسم هلنهج و . ردرکنم یدر

 یدنک هلبوهوم هکردندنوش یخد یسالک مزالنبع .یرصلا
 .دوندیا رابخا یفلت كلام

 هدکدتا یوعد ودنا لام وش بوهوم لام بهاو طقف

 رول وا فاح هنشدلوا لام روک ذم «توهوم لام هل بوهوم

 هلکعا یوعد یعوحر ندنسهه بهاو موت . م نا

 ه هدام ۸٩٩ هلتهح کودا یردار كىھاو یسودنک هلبوهوم

 راکنایدل هسا ناسرد ینتحهمه وا عوجر ندهبه یم

 . رونللوا فلج بهاو هنفیدلوا یدار ودنک « هلبوهوم

 نود هناا دوصقلا ناکف لالا یعب بسالا تبسم یعدب هلال

 لوق یلع نعلا هسف یرحال بسنلا دوصقلا ناكول و بسنلا

 . یواطحط مامالا

 هلبوهوم هدکدنا دام یعوجر ندنسهبه بهاو كاذک

 بهاویکهتن .هیدنه ردکیهاو زوس هسنیا اعدا یکیدریو ضوع
 قرهلوا هقدص اکب ارش هلبوهوم هدکدتساا كمما عوجر

 کلم | هب ال ردکهاو زوس هسا تک بهاو هدهسد كدر و

 .یواطحط هنم لعت كالا ةهجو

 هکرولبشالک | ندنرکذ قرهلوا قاطم طفل بوهوم دهلک

 بوهوم شم, یکینج هیمهنلوا عوجر هسلوا فلت بوهوم لک
 هدنابلوا فات اما . زامهنلوا عوجد هدنالوا فلت هسلوا فلت



 ۷۰۰ = ام بک 0.
e e 19 و ۹د 2  
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 هسلوا مدهن» هناخ بوهوم الثم هک هلل وش .رولم هنل وا عوخد

 .یورشا رولسهدیا عوجر ندنسهبه هدهصع بهاو

e هدام ۷۲ 2 

 یافو إل ملتلادعب ( كنبرب ندهل بوهومو بهاو إل

 ندهبه بهاو هسا وا توف هلبوهوم هلعءان .ردعوجر عام

 بهاو یک ییدمهدیا ) دادرتسا ندهلروی وهوم هللا (عوجر
 دادرتسا یوهومز هللا عوجر ندهیه (یس هرو هدقدلوا توف

 بهاو. یعب عوجر منام یافو كهاو £ . نمهدیا

 کنوج . یدلوا لطا عوجرو خسف رابخ هدقالوا توف

 یک طرشو تبّور راځ هلغلوا ترابع ندفصو رک دم راح

 نوا بهاو یعوحر ندهده عراش هدر و . زالوا ثوروم

 كهل بوهوم ,ردشماعل وب تهاو هسا یراوو شملق عو رشم

 هدقدلوا توف هلبوهوم ارز .یدلوا عوحر علام ید یافو

 دخا ندىهاو کلم هسلا هروو یحهدا لاقتنا هنسهب رو تام

 كلم نکیا تاحر <« هل یوهوم هلتهج یراکدعا هدافتسا و

 یک کج هیمهدیا عوجر بهاو هدنروص يدتا لاقتنا هنسهقشا

 دع لدم كکلم تس هدرو . نوش عوجر ید هدنو

 هلسعا لاقتنا ههلرو كبیوهوم ندنفح هلوا ما هنماقم یلددت

 . لز قاب ههدام 4۸۰ .رولوا شلوا یرخا نع

 كملد ردعوحر ملام یافو كبهاو هدهدام و , لاو

 رکذلارام یسلوا عوجر عنام كنتنافو كهلبوهوم بولوا یفاک



 و

EA RG 

 هدهدام وو دف هحورآ ندنغح هلوا لخاد هدهدام ۷۰

 كهل ر وهو« بوهوع هدنروصو هکنوج .ردقو تجاح هنایب
 .رولوا شملیا لاقتنا هراو ین شمقبح ندنکلم

 یکتبو ذیفتتوند ءاضقو نفکتو یه یفوتم «باوح

 لاوما كحهدیا اضتفا هدیاب و هک یدهدنمکح نک مدیا

 ةهلا را شب اعرف .یناتسهق د کرد یحهمعا لاقتنا ه هرو

 .یواطحطیبوا تولا يء اش رد صا ناکف ءاشالا كالت نم

ef هد ۸۷۳ Fp ۱ 

 .ردارا یسەه هو دم كنید

 0تا هه) ازحنم (ه ودم یفحالآ نادرا هلهج ون

 خوجر ندنآ قترا ر چ ا ییودم بناح هه وش
 ندعوحر عناوم رو ذم هدهشا داوع هل ولو )»۰ يههدیآ

 هسا طاس تولواطاقسا هه وش ار منا هيلو یر,چسه

 علاوم یدعا ییتنمرد Cal) هر.-ام AEA o 9 . زعاتدوع

 یحهلس هل وا عوحر ندبه هدلاح ییدعلو یر ندعوحر

 ین هسهنل وا عوحر ندنسهبه هلو دم كنسدو ررح هدەدام ۸£

 ارا یعل هه ید هلا هه ینع هلغلوا روط م هد هدام وش

 . یوم ردا قارتفا هلهجو و

 عیهنسهدلاو هدنلباقم هم ولعم نم یل زنم كالم هسمیکرب الثم

 ما تا توا ع هما ىم مد درک نك کا



+ 

 هلخادم ههناخ دوخا هلاطم ندنآ یروک ذم نگ نرو راس

 . یدنفا ىلع راندا

 دوبقلا حاضیا

 ندودم ید ارز . ردیزارتحا ریعت و « هویدم ۱

 ندکدتبا ضیقو لوبق هدوا هلکمنا طاس هضقو هبه هنسهقشب

 ناكوب هدهلبوهوم دی هللا عوجر ندنسهبه بهاو هرکص

 هبه نالوبعوفو هاهجو وب اریز .رول بهدا دادرتسا یتضوبقم
 .دوعسلاونا ردلکد ند طاقسا هبخو تولوا نعل اكا

 هدقدنا وا هه اقلعم بولوا یزارتحا دق و ءازحنم ۲

 لا لا ولس تاسهه هوم کد ی روا
 هسیا رولک نيرا هننویدم نیاد الثم . ردلطاب یرکذ قرهلوا

 یفصن دوخاب نسر ندنآ نسا نوسلوا كنس غجالآ

 لطاب هسید ردکنس اب نوسل وا كنس یصا رکید كهسا رر و

 یسههه هودم كند ارز . زالوا لصاح هه اب اربا بولوا

 هجو نم هلتهج قمالوا فقوتم هلو هسا ارا بولوا اربا

 ا هجو نه هدهلتهج قلوا دود ص هلا در هدهسا طاقسا

 هدهضح تاطاقسا یکقاتعو قالط هسباقسلعت و هنغیدلوا كيلع

 حس ربغ ااا هجو نم هلا تاکلع هسخو بول هلوا

 یسهه هوودم كسد قرەلوا طرشلاب قلعم 2 هني دل و

 , هانع زالوا حس

 هده ہلا زالوا حک هبه هلبا یتبلعت طرش ررحم هجورپ



 و ۲ ۱
 ٠ یهدنس هننودم ناد هکهلوش .رولوا حڅ هللا یدییقت طرش

 ۲ لک ر ر ندفم اما
 وک دم طرش ارز . رولوا حسی طرش و ناسهدنا هد

 . دوعسلاوا ردیدسق هکلب بویلوا یتلعت طرش

 چک هدام ۸۷ =
 ( . زامهل وا عوجر هل هجو ر ندهفدص ضتلا دم إل

 حالصا نوسهلو كرك نوسنلو هارک یرب ندعوجد عناوم

 هاتهح یش دلوا لئا هاو" قدصتم هدنلباقم هفدص ارز .حاضبا

 .یدلوا زئاح عوجر هلفلوا لصاح ضوع
 لوصح هدارخاراد هدنلباقم ربخ لع یک هقدص «لآ وس

 E ناف نا او لس تم رک تر نا
 دوج ولا بجاو كمريو باول لباقم هربخ لس یک ییدید

 موزحو هبعوطقم باول لوصح هلتهج یتیدلوا بجاو هنیرزوا
 .یدبا یلوا راح عوجد ندهقدص هلعءانسب .ردلکد

 هدول . ردیاوئلاب دعولا لوصح دا ندیاو « باوج
 هرخالا ىف لوصما عوطقم باوثلا هیانعو دومسلاوبا ردضوع

 .یلح یدعس داعبلا فلخحمال ىلاعت هللا نال

 . ردههدص انعه 0 اظ را مه ۱ . ردعو چ وا هف دص

 .ردهقدص انعم زکلا ۲ .یک كمرو لامر, هلیظفل هقدص هربقف

 هسمکرب مکه تن .یکك مريو لامر, هلبظفل هبه هجاتحم یی هربقف
 هن رزوا هفدص هدیور و لامر هحاحا هجو ىلع هحاتح اب لئاس



 تست ۳

 .رشعیناملا بایاایف هیدنه زامهنل واعوجر اناسحتسا هسا صن

 لام ر هلظفل هقدص هیغ . ردههدص اظل زکلا س

 . زامهنلوا عوجر هدنسیرب چبه كعاونا و . E كمرو

 .ردهلراتعا طظفل یسمامهنل واع وح رندهقدص نالب رب و هب ینع یدعیا

 اضعت ندهقدتص نالبرو کا هلسس یلابع توک كننغارز

 رک ذ هدنحرش هدام ۸۳۵ . دوعسلاوا . روللوا دصق اوت

 عوجر ندنو ارظن هتفج هلوا هبه قدصت ه ینغ هرزوا ییادلل وا

 هردیناسحتسا عوجر مدع هدنو هدهسردبا باحا یسملس«2ل وا

 یتعم یسهامهشل وا عوحر ندهه نالبرو هحاتحمو هرقف اما

 لام ر هلت هفدص کا ۳ هسمک رب یتح . رده رامتعا

 دار و هرزوا قلوا تراعا هعادو هک هکر و

 لا یا كنفاد هما داما داد نو تالا هاتف
 ىا هداعاو در هلا رولآ . قاب ههدام « ۷۲ » . زالوا 0

 هجو ىلع هلاسو هجا تح هو مەت . هب دنهر ولک مزال

 هقدص هلسهسعا صن هنکودیا هفدص هدیور و لامر هحاسا

 یاثلا باسلا ىف هدنه زامهنل وا عوجر اتاسحتسا ندنخح هل وا

 عوجر ندهبه هدک دا عامحا هفدص هللا هه هدلام ر و رشع

 هکر الاثم هک هلب وش راهه وا عوحر ندهقدص اما بول وا

 هززوا یلوا هد یاصا و وک ف دیه یو وا
 شههدی | عوجد ندهقدص طقف بولس هديا عوجر خواهرم

 , ردشملود ینم هبهدام ۸۳۷ یربصت ءضبقلا دعب . هیدنه



E r 

 یم وا هفدص اب هنه كلام نالیرب و
 فالتخا هدنقح

 ود ردراو گوجر قح هبلع ءاس یدیا هه ء تهاو

 ردکهاوژوس هدنرکدسا فالتخاود یدیا هقدص هلبوهومو

 لوصح هدیوهوءو هدتبارف عوجر منامو هدضیوعت .رهالا عج
 ردکبهاو اناسحتسا هنیزوس هدقدنلوا فالتخا هدهدلوتم هدایز

 : عساتلا بالا ف هي دنه

 لکو کمر و 3ص رک نالف یلام رب هسه ۱

 هباهقف ضعب هرو هقدص هریقفرب رکید یلام لوا مدآ نانلو

 ۴ مزال ناب هروکهیاهقف ضعب رکید اما بولک مزال نامض هروک
 رتف قح ید و دهو یافت لا هحو هافتا دوصقلا نال رک
 . هده

 9 هدام ۷٥ 2م

 كج هاو كجهنب یی (ندناموعطم هب هسمیکرب یر إل
 هدیولآ "ینش لوا هجرک | هسمک لوا هدکدتا هحابا "یشر))
 مزاول یک كعا رز هفدصو هدهو ( هبه دوخا قعاص را

 هسمک لوا ارز 6 .نعهدیا فرصت هلهجو ر نالوا ندکلم
 و زالوا لئاز یلم یهدنآ كحس هدا لکا یا
 عوجر ندهحاا كردیا یمن لک الا لسق هلع ءاش

 )0ك لوا كروت وب رواە

 .ردلکد راج هسیا و .رولوا فرصت نذا الب هدنکلم كربغ



 دن یک

Aفرصت هد آ جهل 9 هلی زاد قاب هبهدام  

 دانا تفابض هسمیک رب هکراو ردقوش هبلاولو زالوا نکم

 ر هسب | مسا هرلهرفص یتعاح بوروق راهرفص ددعتم كرديا

 تمدخ هوخا ءنفاس یمدهرفص وا هسک ناروا

 هده رقس کد یک ینبدلوا راح هسرو یثر ندهرفص هندیا

 هاهقفضم اما ولو راغ اناستسا هک هسوو ههنس نانلوت

 بابل الیقبدنهررد ردوب هدنالواسابق هکردلکد راج وب هدوک
 1 هبهلا نم عیارلا

 . (رولیهدیا لوانتو لک | ندبش لوا طقف إل

 هرقف نا کل بولوا هنسانعم كمرو ششحو كع «لوانت

 .ژامهنل وادصق ینا یانعم هدارو هرزواینح هلوا دافتسمندالوا

 دمع هنالوک امره لوانن نکیا صوصخ هنالوک ام لکا نکل
 ماعلا فطع یطع هلک ۱ كلوا هدلاحو بولوا لماش هتابورشم

 . رولوا صاا ىلع

 هسلا ندنابمق یش نانلوا لک !ینعل (كن آ یحاص هدعب وژ

 لا ندهنسک ندبا لکا یلثم هسیا ندنابلثمو (یتمیق)

 (( ۰ نمهدیا

 رادقم رب ندغاب یر هلسهجاباونذا كنحاص غارب الثمر

 ۱ (ىسەغا كموزوا لوا ند هر یی >اص عاب هس موزوا

 موزوا بورك همتا ال د جک ا 6 زامه و یلثم

 كج ها ءوط زکلا هنکوا هروک هننایب كېقف هدکدید راپوق
۱ 



۷۲۷ ۱ 
 . جاتحملاایف كبطاخم زوسوب اریز .رولیهرابوق موژوا رادقم
 بطاخم هسیا اهقف ضع رکید .هبناخ ردنذا هرادقم ینیدلوا

 . هزاز رولیبهراپوق مقلص رب یتجن | هلزوس وب
 بودیا لکا هلبا دیز یجوز یلام یدنک نیداقرب مکن

 هدکلرب و فرص هلبلا یدنک یلام یدنک نیداق هروبنم ی
 هدیز ود یدربدب اکس هلرو راس هدقدلوا توف كردبا لکا
 دوعسلا وبا زامهلوا یراتحالص کمریدشتا نیمضت ین راهصح

 یمکحكنو هسا فرص وز بوریو هنجوز اما .یدامعلا
 .ید.شلدیا ناس هدنح رش هدام ۸

 عوجر ید هده حابا یک ینیدلوا راح عوجر هدابه

 .ردراو یعوجر قح ندنسهحایا كحسم کول وش رر

 . روش وا ناس .هدهدامب ۷ مکه تن

 نان وا هحابا یک یجهسیمنا عنم ینتح كنهحابا «عویش
 ینیدلواطرش یساوامولعم كنهسمک نالبدیا هحابا اذکو كلام

AYهنسهحایا كحسم یدمش :ینفعوآ ناس هدنح رش هدام  

 وب لهدیا حاضیا قوب ؟ ردیمطرش یسلوا فقاو كهل حابم
 هرو هتناس كنهبنق ردشلوا عفاو فالتخا ءاهقفلا ناب هدلْسم

 لکد فقاو هل حابم هنسهحابا كحببم هبلع ءانب .رداکد طرش

 زلک مزال نامض ههل حام هسنیا لکا یش نانلوا هحابا نکیا

 هدر ."یواتفلا عماحو نویدلاو بصاغلا هئار ق هباخ

 هلح هبلع ءا . زدط رش هروک هندی دلوا روک ده هدهبطاولوو



 ك

 ما ۳۳۷ دوو 4

 ندءعاکمیکر ل ەس موز واندماب کمدتا هحااو مدر و ندا هسا

 ایامع اب اهاحو هنگ یو 9 هدکدید ET هسرولآ موزوا ۱

 هنسک نابمتشا یزوس و هدهساا رولم هل هسا شعا عامسا

 الو امارح لواش هناف لهلاب كلذ نم نالف لوان ناف .زامهلا

 .ثلاثلا بالا ىف هیدنه ةحابالاو نذالاب لع ڂ ام كلذ هعسپ

 مت تلاکو هسیا قالطا بولوا تراع ندقالطا هحابا ارز

 رد للا لق

 هرکصن دک د تیک بوبالغابناوبح هدناخرب هسمیکرب «هلئسم ۱
 بولوا لی هساا رولا مکی ەر وک نالاق ندناوح لوا

 . هدنه زالوا قحا اک | ناخ بحاص
 هم

 4مح ال

 ردهدنناس لئاسم ضع قلعتم هلملح

 تلکا ا۶ "لخت ما هات کد هم «هلتسم ۲

 وا هسید « ردلالح اکس كکحهس ندلام من » یه « ام نم

 ی اک لوا 6 کروا کا
 هسمکرب مکه تن .یناثلابابلایف هیدنه هنلوب قافن راما هدنمالک

 ہدیا لک | یلام من کمیک یی لح یف وھف یلام نم لکا نم
 لک ۱ كننغو ريقف ندنلام كن هسيد نوسلوا لالح اک |

 . رو زلا لحا نم رولوا لالح یسعا

 ینکل حمام رکا مدرک لحم لاقف نک لحبا رم لجرا لاق



1 AS 
 ا عمی و دوارا عسل مدرک لع لاقف

 لیصفت اهفو عیارلا بابلا .
 تن يه هدب كنس E OE هم رب یه

 یر هم لا هسشا اراو لالح هدوا هدیود تبا لالح اکب

 لرکو نوسلوا ماع كرک هقوقح روکذم هنسک وا .رولوا

 هردلکد طاقسا منام یتلاهح كطقاس ارز .هدنه نوسوا

 ا١ ی دک ج نه قهدن كنس هتناد « نودم مکه تن

 یرندقح هله ءاضف نودم هبشا ارا هدوا هدیود تا

 هسلا ییهاط كاظفل بولوا یم هیهاط اضق ارز .رولوا

 یاد ها شاد هر هاملع صح نکل . ردم

 هسدیا رودیا نیمو نط ینیدنلو ینح هل ردا هدننو دم

 ترخا ارز .زالوا یر ندنسهدایز بولوا یر ندردقوا

 هزاز ردهدرادقم و قحا هسا اضر بولوا ینم هباضر

 . ةهلا لئاوا ىف یواطحطو بصغلا ىف

Eهترزوا یش نالوا بحاو هدتمذ «لسلحم  

 هلع ءان . کد هنرزوا اف نیع هسخو .رولوا عقاو

 دوجوم هدندیانع «بصاف هلسعالیل حک یصاغ هنم بوصغم

 کلب ,تلالا ىلا د زالوا كلام هیوصتم لام نانلوب
 بصان طقف نالوا كمنم بوصنم یخد هرکصندنون لام وا

 و و یراق یو ندا کیا

 . یواطحط رولوا تاما



— ۲۷۵ 
 e هدام ۸۷ جی

 قجوج یناحایراءدهنالکهدنران وکو د فافز دوخانانخ)ز

 هنسغنقیه ندرلنوب یی (وید هنسیغق یه ندنرلان | و ابابو نیلک اب
 . ( ردکنآ راهبده لوا هسا راشمروتک زل هرزوا قلوا لام

 یصو اب یو هسا ریفصو كودك ها لاب هل یدهم ینعب

 تروص | هدهرتفو . رولوا كلام ک | هلص كنس صاب

 ۰۸۱۱ » هرقف وش . رولشالک | هلا هظحالم یدا ینیدلوا

 نا هلا هروک ذم هدام یمکح كنو بولوا عرف كتءدام

 .روسنلوا رکن نوجا هثطوت هبه ا هرقف هدارو هدهسیا شلدیا

 . ردلکد ندنلئاسم كلصف و هدامو كالذ عم

 رب اب هیوک اب هنکیا سالارب هدننوکود ناتخ هسمیکرپ الثم

 صوصخ هنسدلت كرك اب بشراح صوصخم هناوسن و تعاس

 ` کآ ینی ردکسانآ اب ردکسابب اب ردکفجوج هدیوروتک وطلاب

 رولوعوفو ضفو لود رد اه یلوصاو هارد مدساهبه

 هاسنا یهبوک اب هنکیا سالا قجوج . رولوا كلا هسا

 نوسباب هن نوطلاپ یسانآ كدجوچ دوخاب یشراج صوصخ
 رده یاقا لات هک رهرم هاش از ز یک
 یسلوا اص هللامعتسا كهل بوهوم هابرضاح لاح بوهوم

 . ردلکد طرش

 نایبیرلکدروتک نوجما كمیك ) الابهجورب ( رک او )ل
 هسیا رولوا لباق ( قیقح هلبا لآ وس ندنراودنک بویا

 ر



e — 
 ا كمك ینا | رەوا قدفح ندرن ۲

 كلم ارز . رونلوا لوبق یرازوس كران | هسیا راردبا نایب

 یه ده هد لوا تروص « یدهب الثم , هیدنه در نالوا

 تروص بیش نا وا لوق هسا رد مدروتک هردام ۱ هردب

 رونل وا و هب هسا رد مدوونک هنیلک اب جوز ەدە

 هسیازالوا لباق یخد)قبقح هلا لا وس ندرلن | اما .یواطحط
 هبهدام ۳ ۰ ( رونلوا تباعر هبهدلب تداعو فرع هدلاطوا

 هناسص رکا راهده نالک هدنرانوک ود نانخ هکهل وش . قا

 ردکنص رله ده هسلاندرایشیرلکدتسا لاءءتسا كناسصو طاص

 ناویح را دیرج بولوا یسیراف ناکوج »عاب وت
 « كنکد یرکا یوا صوص2 ا بوت وط یوط هدننسوا

 اذه نال یکیسهسلا نانو قاجتوبوا راو «پوط» ءرکو
 رلهب ده هسا حس هلاحر زکلا رله ده رک او ةداع ىصال كيلع

 رک او . یک هبیرح ٌةحلساو هسبلا صوصخ هلاحر . ردکناباب
 هسالا ص -ِئ هرانیداق . ردکنانآ هسیا اص هیاسن زکلا

 مارد - هسلا رولوا اص هدهتسکیا او : یک تایهوحو

 یهبده , روللوا رظن - یک تعاسو قشاقو قادرابو رادو

 ۳ ال O مس نماشا جاو برف كتاب نرونکآ
 نال ردکنانآ هسا ندنساسحاو ابرقا كنانآ و بالا نمانهه

 داتعاو لیوعت هدنلاثماو كلوب لصاما مالا نمانهه كلما

 بسر ثكحهدیا تلالد همکح فلاخ اکو هلذلوا هتداعو فرع



— ۲۳۷ — ۰ 
 یاواتفو رح رولک مزال كلدبا داتعا اک | هسیارونلوب هجوو

 . یواطحطو هدیدج

 یر هدنرانوکود فافز دوخا ناتخ یهد هدامو -

 هنتس هب ام كاش کید كر هلک ن درفس هسمک ر توتا یزاربحا

 « ترا مست یک E كەحوزو دلدالوا یایشاوب » بولوا لزا

 هللا تعجا ص تشک لوا هدکدرو ینایشا ماطرب هر هب د

 ینیدلوا داع هرامیک ندرلنانلوب هدنلابع یراکناه نداشا لوا

 نکع . رونلوا ۳ یناحا هروک اک | قرهنلوا ىق و لا وس

 راثوا اس هروک ذ رافص .ندابشا لوا .رونلوارظن هسیا لو
 «رونلوا میسقت لصن هسیا رولوا ددعتم رافصوب » ردکرانآ

 رانلوا اص هرازبق هریکو . ردکرانآ راثلوا اص هئانا رافصو

 هدنهلاحر مهو .ردکرانآ رانلوا خاص هلاحر ریکو . ردکرانآ
 ندنسابحا و ابرقا كلجر یدهم هحنلک هرانلوا خاص هباسن

 هدا ندنسابحاو ابرقا كنبداق رک او . ردکن ا راهبده هسیا

 . ههدنهو هاولو ردکنیداق

 هعاخ

 فرعیمیلستو عفد كرایش نانلوا لاسرا هدران وکود یکوب

 ندنالتم هسبا قلوا لدا هجو ىلع هاا تداع و

 هنیرزوا ضباق كما اغلا یتتمیق هيا ندنایمیقو ینلثم هسیا
 لدبلا هجو يلعرانوب هج اجلا تداعو فرعرک یکینیداوا مزال



 هسیارونلوا لاسرا عربتلاو هبهلاقیرطییع بویعلوا لاسرا
  كالهتسالا وا كالهلا دعب هکردنک یمکح كنەبه یمکح كنو

 هدنرانب فورعم افرع هکردوسش لصا هدیاب وب .ردقوب عوجر
 . هه رخ قاب ههدام ۳۵ .ژدنک لورم

 می ی لصف لع-
 ىلصف یحنکیا كنينا باب ین
 1 ۰ رد هدنقح ضل مع هه 9

 روک ذم هدهدام ۱۵۹6۵ ینلرعت «دام ندضإ ص ی هدارو

 .ردضب سم هللا توم ضم نالوا

 لئاز هعسطلا لادتعا هلکنآ هکردیتلاحرب كندب «ضرم

 . رانم حرش كلم نبا رولوا

 هدننافرصت كن بوبلوا یک كحبح ینافرصت كضيص
 ماکحا ضع دناع هضبصم هضاطب ندشیدنلو تادسش ضعإ

 ك نالوا حس کنم از کت هود تعلو کرد ت

 یششیهو هبهو عیب هلا اب یکیدلید هنکیدلید یلام یدنک
 1۳۳ هود هلو شیرم و اراز وا یکم
 ءراحاو هدنسهلات داوم هلا هدام ۳ یاکحا كاضب ص حس

 هدام ۱۲۸ ید ضب ص تلافكو هدنح رش هدام ۶ ضب ص

 ضل ص ههو هدنح رش هدام eR یخدضا م نهرو هدنح رش



 داوم هلا هدام ۱۵۹۵ یخد ضا رارفاو هدلصف و یخد

 . روشوا ناس هدنسهلات

 هلفلوا توم بس نانو صلاخ زحع « ضص

 .رولوا بحوم ینقلعت هضب لام كنقح كعغ هلا ثراو

 اقا لس هوم هر یخ همان یوق ها را

 زکلاب یخد رج وب . ردشلوا یرب ندر بابا هلیطرش
 هزوک هراو هدو .ردهدرادتم قحوهلوا نک یتاص كفوقحو

 . ردتراع ندنید رادقم هدوک هعغو ندنناثلث كلام
 ادنتسم هضص لولا هسلارولوا لصتهوم «ضص یدعا

 هکر دوش یبس كنبدانتسا هضم لوا . رولوا ندر بابسا
 شلوا فوصوم هلا هناما ندسلوا ضص نالوا لصتم هوم

 هسیاتوم بولوا بجوم یلاءزجیه ندضص هکنوج .رولوا
 همالا لک توم هبلعءاشب و لصاح ندنقاعت و فدارت كمالا

 .ردلکد فاضم هربخا ما زکلاب هسخوب ,ردفاضم

 هلیطرشیسهلود لصتم هتوم یسلواندرخ بابسا كضرم
 هخسف هکفرصت یه .ردیا عرفت هلئسم وش هنسلوا طورشم

 روک ذم كضبح «قاب ههدام ۳۹٤9 یک تابامو هبه ردلمتحم
 ض یتبس هر كضرم ارز .رولواحیح لاجل اق یفرصت

 یخد رح هبلعءاسب و كوکشم هغد لوا لصتم هتوم روکذم

 كئراوو مرغ قح ندنو . زالوا تباث رح هلفلوا كوكشم

 یدومو لصتم هئوم ارخؤم « ضم اریز . زلک مزال یناوف
: / 

N 
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 راقحروکذم هلینروص قملوا ضقن روک ذم فرصت هسیا رولوا
 .رانلا حرش كلم نبا روناوا هظفاحم

 زن   . ۷هدام 8

 عی هدننوم ضم هسمیک نابلوا و ید و ( یراو )

 ضم هکنوج ( .رولوا حییحت هستیا میلستو هبه هنیرپ یناوما
 هدنسهدایز ندلام ثاث كنودم ربع بولوا تسصو هبه هدوم

 هرو ندنهبدلوا نوجا قح كنهرو یزاوح مدع كتسصو

 .ضئارفلاف رهنالاعمم رولوا حیبحت هروکذم تبصو هجنیلوا
 ندامغ قح یزاوج مدع كسصو كقرغتسم نودم مک هتن

 ةافولادع و) .رولواحسح تبصو هحنمل وب مع بولوا ی الوط

 یرادقم رب چه كبوهومو (هلخادم لاملا تد نیما هک

 ی دوا ع هدضنارف اع اریز (.نمهدیالبلط ندهل بوهوم

 . ردرخّوم ندنلثلا نم رنک اب هلیصوم لالاتب هلهجو
 راذل وا قحاسم هب هکر هرزواییادلوا روک ذم هدضلارف

 لام هلالا تب هدهسیا لالاتب یسح وا بولوا فنص نوا

 . ردهلیتهج “ف کلب بویلوا هلی رط ترا ییضو كنافوتم
 كنهسمکرب یدیا هسلوا هلشرط ثرا یضو هلالاتب هکنوج
 تدصو هربقف رب ناعم 6 ثلث هدرده یییدلوا ها ثراو

 حسح هلتهح ینحهلوا تصو هراو یتصو وشا هک دیس

 فوقومهننزاحاكنارقف هلمجابرت اس ینعی كن هنرو ةَ یني قمالوا

 .ضلارفلا ف راتح در رولک مزال قلوا



 ی

 ضم هسمیک وب اریز . یدایند میلست و هبه هدهدام وب
 هسل واتوف ماستلالبق هدیودیا هه هرب یللاوما عج هدننوم

 تدصو «هسه هدنوم ضم هح رک! . ردقو یک كن هه

 هدهساا مزال ريغ ضف هدتصو و رتعم ندلام ثلث هبلع ءاسو

 ردیا فقوت هضق یمه هدام ۸۳۷ هلتهج یتلدلوا هه هدنققح

 .قاب هلح رش هدام ۰۸۵۵۰ .راتم در

 ها هدام ۷۸ رقیب

 ضم هسمکنابلوا)ز یدو (یلراو ادعام ندنسهجوز)پ
 (یراو ادعام ندنحوز دوخاو هنسهحوز یاو ءا عب هدوم

 هه هنحوز هدننوم ضم یلاوما عج نداق ناموا یدو

 تدصو هه هدوم ض ص ارز (.رولوا حک هسا | ماست و

 حیګ تیصو یخد هلراو هدنروص ینبدلوا محام بولوا
 . ضارفلایف یتنمرد رولوا

 رك ملف صصخم هب هحوز هلا جور ته ثكتهدام و

 ثراو ادرو اضرف هنسلک كنهکرت رلثراو هقش ندکیا و ارز

 ه هبهو هتنصو هلتهح یرلکحهدیا زارحا یک لک قرلوا

 كنهحوز هليا جوز ین .ضيرملا رارقا ف یتتنمرد ردقو تجاح

 کرک .ردراو یراحاضا تو زا ا یلاوما ۲
 امملع دربال نم هده یا راز وآ هس را هصح اضرف رنو

 اضرف هرو راس نکیا رازامهلا هصح ادر هلتهج یراقدلوا

 ءانب هننرلکح هلسهدیا زارحا ییلاوما عیح كنافوتم ادر و



 0 ۷۳۹ س
 ۳ ادغام ندنسهجوزالث .زامهلوا یسهرعوماف كيسو ءرانوب
 هنسهجوز یلام عبر هسلوا توف هسمیک رب نایلوا ینراو

 هباع ءان . رولاق هلالاتس یعابرا هئالث هدهسیا رولوا ثوروم

 میلستو هبه هسهجوز هدنتوم ضر یلاوما عیج هك لوا
 لا لات نیما بولاق هبهروبم ُهجوز لاوما میج هدکدنیا
 هسمک ر نابلوا ۳۳ هقشا ندنزف رب نکل .ضەديا هلخادم

 یکی نج هلآ یزق هروب نم اضرف ینصن كانسهکرت هدقدلوا توف

 زارحا یهکرت هلح قرهلآ ادر یزق هروب نم ید ینصن رکید

 هنیزق ۍلاوما عیج هدنتوم ضرع هسمک رب یدعا . ردپا
 شماعا ملست و هبه یلاوما لوا هدهسیا حی هبشا ماستو هه

 هدنسماع| بودیا هبه هلتهج ینجهلاق هبهروب نم هن یدیسلوا
 .ردقو هرگ و داف رب

 روک ذم نیداق هروب نم اب هسمیک لوا ین ( ةافولادمبو )
 ناما هنسهکرت كنبرب ندرلنو ل هرکصندقدلوا توف ندضم

 دادرتسا یتسهلضف ندنرهئرا هصح و  هلخادم لالا تب

 كهبرو یتح مدع كتسصو هدنسهدایز ندا ارز (.نمهدیا)

 هحنلوا یراو هقشب ندموقص ثراو بولوا نوجما تح

 ینیدش وا ۳۳ هدنح رش ةا هدامو .ردحبخ هه یخد هلراو

 هلبهرط ثرا یضو كلام كنابعلو یتراو هلالاتس هرزوا

 . ئافاق ربنالا حك ردهلبقرط ف كلب وبلا
 ض هسمک رب نالوا یراو ادعام ندنسهجوز الثم

۰ 



۳ ۱ 
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 س ۷ بس 4
 هرکصندکدتبا ماست و هبه هنسهجوز یلاوما عیج هدو
 لا یهسشرا هصح عبر» هب هحوز لالا تب نما هسلوا توف

UNمهد «مرولا نوجا لالاتب یعایرا  . 

 ہک هدام ۸۷۵ خیس

 ی 6 ندنسهرو ژ ددعتم ( هدننوم ضص هسمک رز ر

 ماست و ( هبه یشرب هنیرب و ندراقجهلوا ثراو هدنوم تفو

 كن( هرو رکید هدقدلوا توف  ندض لوا ( هدیودیا و

 یهبه وش هم وڌ ص هرو هيلع ءان بولوا فوقوم هنت زاحا

 »۲٤« . رولوا دفا هبه هلا رولوا زبم ثروملا توم دعب

 « ۵8۱۱ . صر و EN E هژاح ال ادعل قارا و قاب هب هدام

 شلوا زبم یسضع هدیولوا ددعتم هتروو . هبضیف قاب هبهدام

 دفان هدنسهصح كنالوا زبم هسلوا شما خسف یسضء و

 كنزاحا وش طقف . رولوا خیسفنم هدنسهصح كيهدیا خسفو

 ضیربغ یب حکو غلابولفاع كنراو نریوتزاجا هدنتح

 ریغص نانو ندههرو یهروک ذم هيه یتح .ردمزال یرللوا

 هزاجالادعب یرلیصو بویلواربتعم هسیارولوا زبجم نونجم اب زی
 . هج رارولا ینراهیئرا ٌهصح یخد

 ىح . ردطرش قلوا بهاولا توم دعب تزاحا و طقف

 كنهرو ارز .ردقو یمکح كئزاحا نالوا بهاولا توم لبق

 تول الف بولوا تا هر صز دشت وف كبهاو ثروم یراقح



ِ ۷۳۸ — 
 طاقسا یا هل اتزاحا یتح هکر دقو یرلقح هلوک رب كیهرو

 . نیل وصفا عماح ران وسل وا شمدا

 یسهرو بودیا هبه هنجوز یرهم نیداق رب ضم الثم
 هووک دم هه هسل و" توف ندا ه رکصن دقدلوا زی یو یخد

 لوا ندزلوا توف نداق لوا هکنوح . یورشا زالوا هذفات

 كنهلرو .ردقو یراقح انوک رب هدرهم نالوا هه كنهرو

 ققحَسم هلسلوا ثوروم ههرو ثالام نالوا هه یراقح

 ا. رف ترم ها ترا ت
 بولوا یالوطندنرلقح كنهرو یداف مدع كنهه وش

 كاصف وش مکهتن .ردلکد ىا ندنتیلعا مدع كيهاو هسخوپ
 .رولوادافتسم یخدندهلوصا لئاسمنانلواناس هدنح رشیناونع

 ندک دا ماست و هه هننراو قیام 4 ضا ر هبلع ءا

 هذفان ربغ هبه وش ییالوط ندغیدنلوب یسهثرو رکید هرکص
 یساوعد وش I هدنساعدا كعا دادرتسا هلماس یودا

 هبه هنجوز یرهم نیداق رب ضيم مک هت . نهبدیا لوق
 ید هرو رکید یدلوا هدنوم ضر هه وش هر ضآ دک دا

 یرهم كرهلبا ناس یتیدلوا ذفان رغ و رەد رددوجوم
 ندضصصلوا .رولل وادر یساوعد هسرولوا كح هديا اعدا

 ندهل بوهوم ینرلهشرا هصح یسههرو راس هرولوا توف

 ضم نیداقرب كلذک .رشاعلا بابای هیدنه رار ولر هدیابلط

 2 ندکدتنا هه 6۱ ی رھم یهدنمد :یحوز مدتنوم
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 هروب نم هدقدلوا توف یحوز نکیا تایحرب زونه هروب
 یسهلرو هرکص ندنتوف نمهديا یوعد یروکذم رهم قترآ
 هدنوم تقو دوصقم ندهرو یهدهدامو .هنق رولسهدیا یوعد

 یسلوا ثراو ر٤ا ثراو كهأ بوهوم یعل .ردرانلوا ثراو

 .ردلکدهه تقو هسخو بولوا تومتقو نالوا رتعم هدنما

 هنردار هدننوم ضص ضبص ر نالو یلغوا هبلع ءان

 موقص نا بهاولا توم لق هدیودیا ماست و هه یلام رب

 ید هرو و هساوا ثراو هبهاو مود خا هلغلوا توف

 یراو هسمکر سکعلاب .زالوا ذفان هروک دمه هسیا دوج وه

 هرکصت دک دشا ملستو هه یلامر هنتوم ض هن ردار نانو

 . راتشدر ردح هه نالوا هموقم خا هسغوط یلغوا

 یلام ر هناغوا مه رع هدننوم ضص لسم رب فک

 هدعب بولک هماللسا موق نبا هرکص ندکدتیا ماست و هبه
 . اباصولاق رمالا عمج زالوا زا اج هبه هسلوا توف ضم

 هه هنیداق رب ینسایشا ماطر هدننوه ض ص E 2 هتن

 لوا هرکصندکدتا جور ین هروب نم هش لوا هدعلو ملستو

 یهبوهومیایشا بويع وط ی هبه هرو ات هسل واتوف ندض ص

 .ردسکعربمکح هدرارقاهکو لاح .هحبتن رارولیبهدیالاخدا هناربم

 ثراو ربغ ا ثراو هدنسعا رارقا هشئراو ضيم هک هلوش

 فرصت لاحملایف رارقا ارز .ردرارقا تقو نالواربتعم هدقلوا

 .یدلکمزال یسلوارتعم كلاح یهدروکذمتقو هبلعءانن بولوا



 ف تس

 ,ةیصولایف رهنالا عم قاب هبهدام ۹۰

 سا ز رل( زالوا رحم ) یهروک ذم هه هرو و

 هدنوم ضم اریز .رولوا لطاب یی (. زالوا حح هبه لوا
 کنوج ۱ کد حس تبصو هسا هراو بولوا تاصو هه

 قح یذ لک یطعا هللا نا لسو هیاعیلاعت هللا یلص مرک | لوسر

 ترد تصو هلراو یدعا . ردشمروس ثراول دصو الف هقح

 ردتنصو :روص «لوا هجو .ردلطاب یرب یه بولوا هرزوا هجو

 عی هتسهرو ضعب یلاوما ضع هدنتوم ضم ضر هک هل وش

  هبقیقح تمق هک ولو .قاب هبهدام ۳۵۹۲» .زالوا ذفات هدکدتا

 یراو نانلو یرتشم هلیبس عیب و ارز ۰ هديا عی هلیس

 راتخاو راثنا هلسمر و اک | ینع روک ذم هنيرزوا هئرو رکید

 . رولوا شملپا
 نیعم هدنتوم ضص ضیم .ردتیصو ینعم « یا هجو

 یخدوب . یک یسّمیا رارقا هنیرایضعب ندنسهثرو یلاوما ضعب

 صحو ماس ضوع الب ههل رقم هب رقم ارز . ردتدصو یعم

 .ردمارح ىخد مارطا ةمشو رولوا شلوا

 هدننوم ضرع ضم هک هلیوش .ردتبصو هقیقح «ثلاث هجو
 . یک یسملیا تیصو هنس هلرو ضمب یلاوما ضمب نیم
 . ردندلسفوت نانلوا ناس هد هدامو

 هدننوم ض مم ضب هک هلیوش .ردتتصو ةہش «عیار هجو

 عیب لباقم هنلام یدر كضعب لوا هنسههرو ضمب یلامرپ دبج
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 ةضرتعلا رومالاو لصفف رانلا حرش رارسالا فمك ىكى منا
 . ةىلهالاىلع

 هکروش وا تراشا هلسملید ردلکد حس ههلوا هدهلحم

 هدهبنا هرقف هسخو . زالوا حر هدن رادقما رب چیه هبه

 حبح هدرادقم ینیدلوا دعاسم ثلث هلهجو یفیدنلوا رکذ

 . نمهلیاید رولوا

 دوبقلا حاضیا

 كنوم ضم ارز .ردیزارتحا ریبعتوب « هدننومضم ۱
 یسهبه كنالوا حب یسهبه كنالوا ضبیم هلضرب یربع

 ۱ هاولو ر

 هسمک لوا هکرولوا دافتسم ندربعتو « هدقدلوا توف ۲

 ذفانو حح هروک ذم 4 هه هدکدسا تقافا تک تولوا توف

 هلخادمه وه وم هرورکید قترا هسل واتوف هدعن هلتهج یغح هلوا

 . هدیا

 یرهم نالوا هدنتمد یحوز هدقدلوا هتسخ نیداقرب الذم

 هدنروص تدمر هدعب بولو تقافا ا ندکدتنا هره ت

 هسمکرب مکهتن . یدنفالع رولوا مزال هبه هسلوا توف
 ندکدتیا یلستو هبه هنیرب ندنسهرو یلاوما میم هدنتح لاح

 هلخادم هب هروک ذم هه هرو راس هساوا توف و

 . یدنفا ىلع رلنمهدیا

 عب هد لاح هسکو نالو یدالوا ددعتم الثم

۳ 



 — ۷۲ تن

 : هزار رول وا حس هش ا ملستو هه هنلعوا رب یلاوما

 مرح تهارک كمما حسجر یدالوا ضم هلهحوو كلذ عم

 موا دنع كلذ هرکیو . یرصلا دوعسلاوبا ردهوركم هليا
 الغتشم مهدحا ناك اذا ک یواستلا مدع دنع اماو ةجردلاق

 لضفتلا ناک اذا ءرکبالیاهربغ لعهلضم نا سأبالبسکلابال لا

 ردنلمتا تیاعر هتاواسم هدهبه هیلعءانب . نیدلایف هل لضف ةدازا

 هللغوا هدهننزفق نالوا یزف هدرو یلغوا ر یتحو

 . یواطحط ردو نالوا هب اتفم هکر دیلمریو ردق ییدربو

 یلامرب اکب مردب هکردبا تیاور تاذرب ندمارک ٌهباصیتح

 بهیه وب كملسو هیلعیلاعت هللالص مرک ا لوسرو شيا هبه
 روشن راونا روضح ین مردب هلغلوا شلدیا وزرا یسلوا دهاش

 همردپ نیرق تلادع لوسر هدا لاح ناو لاصیا یوبن
 یناوحراو هدمردب ویسملنا دارا خال و یراو ددالوا هقش

 شمروص هک دنا ههیللتم كنو هدهرانا هتنرزوا یسمرو

 ردشمروس ردملط ویعب روج ادههلغلواشعد قو هدمردب و

 هحنل وا هداز یاکولضف كتر نددالوا کراو ردقوش . هبانع

 بتک یخدینیدنلوب غاسم هدحیجرت هنیرزوا یررکید كنوب
 ق نک نا یرصلا دوعسلاوا ردشع وا ناس هدهمهقف

 ةيصعم ایف هل انیعم ریصب الك هتوقنم رثک | هیطم» نا یننیالقساف
 همرح و ربا هوج ویلا هلام فرصب نا داراف اقساف هدلو ناکول و

 . راصتخاب یواطحط هکر نم مخ اذه ثاربلانع



 - ۲۷۵۳ سس /
 فالتخا هدضصو ت

 یغیدلوعوقو هدنتح لاح ك.هاو ملستو هبه هل بوهوم

 لوفلع زوس TE یوعد یعوفو هدضملاح هروو اعدا

 .قاب هبهدام «۱۱» .ردکن هديا اعدا یتعوقو هدضملاح كنهه

 هدتك لاح زوم رخآ لوق ىلع اما كلملاو دقعلا موزا رکن هنال
 ضقنت اعاو ةذفا ضیرلا تافرصت نال .ردکن هديا اعدا یعوقو

 لاح هنس اما ۰ ضقنلا ركين نمل لوقلاف هبف فاتخاو تولا دعب
 حبق قاب ههدام ۷ ۰ ردك هدنا یوعد ینعوقو هدنګ

 حیجرت ف یدنفایلع لوقتو هبهلانم عساتلا بابلاف هیدنهو

 . تاشلا

 كنه روض» ینعی مکح وش هکردبا تلالد ریصتو «هبه ۳

 ؛یضارا اما بولواصوصخم هک الما یحبجرت مدع هدنومضص

 هلو مکخ هدنغارف كنهیفقو تالغتسمو تافقسم هللا هیربما
 هدنوم ضص كندفوقومو هیربما "یضارا هک هلوش . ردلکد

 یغنارف هب ینجا كرکو ههثرو ینی هلاقتنا باا ضعب كرک

 ها یا نرسل وا فهم نوا غراف هکولو . ردربتعم

 توف ضیم غارفلا دعب یک یفجهیمهللوا عنم هدغارف نح

 روک ذم غارف هلیسهنامم یدلوا زبم یغارف هئرو هدقدلوا

 یسهتسک ندلاقتنا باح ا كضیم مکهتن . زامهللوا خسف

 نیسروب بچ قندلولحم ی یضارا یرومأم یضارا هدریدقت تدلوا
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 هلخادم ه ضارا ةافولاو غارفلا دساو عام ندغارف ود

 . یک جیم هدیا
 فقو نانو هدنفرصت نتراحالا E كلذك

 هنلاقتنا باح اض هللا یلوتم نذا هدنتوم ضم ینافقسم

 قرغتسم نوبدم غراف هکولو . رولیب هديا غارف هب ینجا دوخاب

 كعراف ا هرو زناس هد شلوا هد وم ض ص غارفوو . هلو

 یلوتم مکه تن . رانمهدیا هلخادم ههب غورفم یرانیاد

 .یک جهيم هدیا عانتما الصا ندکمریو نذا هغارف ید
 یلوتم نذا ررحم هجورب هدننوم ضص ضر هکراو ردقوش

 هدلاح ینیدملوا یسهنسک ندلاقتنا باحا هرکصندکدتباغارف هلبا
 دادرتسا ی غورفم ندهل غورفه «ففو "یلوتم هدفدلوا توف

 كيافوتم یعارف لدب ید هلغورفم .ردیا طبض نوجما فقوو

 هرو هدننوم ض ص شی اما . ردیا بلط ندنسهکرت

 هدکدتبا جاست و هبه) ضوعلا طرش الب ( هنسهقشب ندنس

 ( حس )و هه وش (هسلا دعاسم هنماع كیوهوم یلام ثلث

 تصو E هبه هبینجا هدنوم ضم ارز ¢ .رولوا إل دفاو

 قاب نودلا.ءادا دم و نافيا و زیهحتلادمب هلغملوا هدنمکح
 درک و نوسلوا ريح درک هرو . رولوا ریتعم ند كلاوما

 ةيصوب تسلو دقع هبه ضیرلا هبه نا معي نا بحب نوسلوا
 ةثرولا قح نال نکلو ةيصو اهنال ناك ام ثلثلانم اهرابتعاو

 لعج ام رده هعربت مزاف هبهلاپ عربت دق و ضیرلاب قلعتی
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 بوهولا ضبق دقعلا اذه ىف طرشف ثلثلا وه و هل عرشلا

 هلرو) لک هدیویلوا دعاسم)م,یواطحط بهاولا توه لق

 زی بولوا حر هبه هدنسلک هسیا رولوا (زبم ینه یخد
 هه هدرادقم یییدلوا دعاسه رژ كلام ثلت €( هسا زالوا )

 ( ۰ ردروب هدر ) ههلرو ( هلبوهوء ینسبقاب بولوا حیح
 روک ذه هدهدام £ هکو لاح . رداکد رخ هلبوهوم هدنوو

 . یدیا سم یرتشم هدعس هرزوا ینیدلوا .

 روکذممکح هلس هسا یداع یا زوةط دو توم ضص

 ۱ ( . ردیراح
 یننجالا شورخ كيب یهدنتمذ هنسک رکید ضیمرب الثم

 هشورغ زو زکلاب یلام ثلث هدکدتبا هبه اک | هدنتوم ضص

 هب اش |یتسقاشم بولوا مزال و حس هبه هدشو غزو هسا وادعاسم

 هللامالو تام امضیقف اراد ةبهلا تناکنا یدنفایلع ردروبم

 راس اذک و ةثرولا ىلا نلثلا درو املث ىف ةهلا تزاح هربغ

 ندنکنیا رب مکه تن «رشاعلا بابلایف هیدنه مشالامو مضام

 هنر ینا روک ذم هدوم ص هکر نالوا لاف هقفن
 واس را 3 ید هل بوهوم هدیودنا مادو هه

 كنتمف كکسا لوا بوس« وا خسف عب هسلوا توف بهاو

 2 یرها رولوا نماض هب برو هلبوهوم یال

 میلستلاو ةبهلادعإ هبینجا كركو هشئراو كرك « ضير
 هسل واتوف بهاو E ندکدتا عس منشا ۳11 هل بوهوم



 — ۷۵۳ تس

 كیوهوم هسا ثراو هلبوهوم طقف بوسهنلوا ضه عس

 . رول وا مس هنرولانیب لدب و بولوا نماض یلدپ مام

 نماض یرادقم ینیدلوا دعاسم ثلث هسا ینحا هلبوهومو

 . یورماو هدعاق رونلوا اطعا ههرو نامض لدب بولوا

 ضر ضيم اریز . یدایند ضوعلا طرش الب احرش
 هنتمق ناثلت كالاموا هسک رب نالوا ثراو یللام ر هدنئوم

 ماست و هبه هلیطرش كمريو ضوع قرهلوا رکا اب لداعم

 حب هيه هل هسلوا یلام هقشب ندلام روکذم هدکدشا
 بولوا لقا ندنتمق ناتلث كبوهوم روك ذم ضوع اما .رولوا

 هسرلید .ردربخم هلبوهوم هسبا زاملو یخد یلام هقش كرهاو

 هلبادر یهبه عم هسیا رتسا . ردیا لاک او غالبا هنتمیق ناثلث

 هدیودیا هه ضوعلا طرش رغ نم . رابا دادرت سا یضوع

 رشاعلا بابلا یف هیدنه ردهبوب مکح هسریو ضوع هلبوهوم
 تهاو هک هلن وش .ندلب ون مکح ید هدهعغش .هسناخ راباتلا نع

 یهدنتمیق اریازوب یتسهناخ یهدنرکد اريل زویچوا هدناوم ضم
 ماست و هه E رب هلطرش كمرو ضوع ا م ولعم

 ی هن هدام ۷۲ ددا ملست اض وع ف روک ذمو

 هعفشل ی هناخ درهر و ههل بوهوم یتمق كنا روک دم عیفش

 رل هسا لوا زي هرو بولوا توف بهاو هر ےز دک دتا طرض

 هسرابد روقبلا یتلث كرديادر ییاث كي هاخ هسرابد رد ری عیفش

 نبح ضوع نکلردیا دادرتسا یلدب کید..و كردیا در یتسیلک
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 نم زملبا نانرج هعفش هسلدیا اطعا نکا لکد طور شم هدهبه

 دوک ذلا لحا .
 ی هدام ۵۸۰ عیب

 6 هدننوم ض ص هک نوا نود قزفتنما ىس

 هبینجا یی ( هنسهقشب دوخاب هشئراو یلاوما ) قوحزا

 هسلوا توف ) ندر لوا ( هرکصندکدشا ملستو هبه )ل
 لاحدا هام رغ تمسق یلاوما لوا بوبع وط ین هه راتاد

 . قاب هەدام 1 } رولس هدیا

 دوخاب یواسم هنسهکرت ند كعد نوید قرغتسم یسهکرت

 ۱ ۱ ۱ ردکعد قلوا هداز ند

 هدهل بوهوم د لام نالوا ملست و هبه هلهجو وش

 لوق یوهوم لام هلبوهوم هبلع ءا ۰ ردنومضم لف

 بوهوم بویمهدیا ضقل یب ام ع هسا عیب بهاولا توم
 . نااوصفلا عماح رلرر دتا نامضت ههل

 دوسقلا حاضبا

 هه هدنتګ لاح بولوایزارتحا دیقو «هدننوم ضص ۱

 هبوهوم رانیاد هسنیا تافو قرهللهتسخ هرکصندکدتیا میلست و

 . یدنفا ىلع رلنمهدیا هلخادم

 رب اریز . ردیزارتحا ید دیفو «توف ندضص لوا ۲
 ملستو هبه هنسهقشا اب هنراو یلاوما هدنصصم لاح مت

 مزالو حب هبه هسلو تقافا ندضم لوا هرکصندکدتیا



 سس =

 ققح ینلدلوا توه ضرم روک ذم ضر هکنوج .رولوا

 . ههدنه یدلبا

 ندهفقو تالغتسم هللا هبرما "یضارا رسعتو «یللاوما ۳

 ض هسمک نالوا نود قرغفتسم ارز .ردنوحا زارتحا

 دوخا یتسهب رتءا "یخارا هل نانلو هدف رص هدهع هدننوم

 هدنلباقم لدب یتسهبفقو تالغتسم نانلوب هدنف رصآ ناتراحالاب

 هبینجا هللا یلوتم یر دوخاب ضرا بحاص نذا اناج دوخاب
 هلخادم < عورفم رانباد بولوا حیح هستیا غارف هنئراو |
 بودبا قلعت هنلاوما كضر ص یرلقح كرانناد ارز .رلنمهدیا

 . رلردلکد ندلاوما هسلا راتو

 ندنسهداعاو در یضرلاب كبوهوم ریعتو «هسّیا هبه ۽
 هلا توم ضص « هلبوهوم هکه لو ش .ردلکد نوحما زارتحا

 در هبهاو ینوهوم لام هنیرزوا یلط كبهاو نکبا ضيم
 ا اس ها هه دانه یکتا

 نودم اما بولوا رتعمندنلام ثلث هسیا لکدنویدم هلبوهوم

 كي وهوم لام قرهلوا لطادرو هبهلانع عوجر هسلاقرغتسم

 ضیمهلبوهوماما .رولکمزال یسهداعا هنسهکرت كهل بوهوم

 هلیساضقو كك اح جلب بوی ا هداعاو درهلیساضر هدنتوم
 كهل بوهوم هل بولوا حس هداعاو عوجرو هدک دتا هداعا

 ,هیدنه رلنمهدیا هلخادم هبوهوم لام یرلثراو هد یسامرغ

 . قاب هنحرش هدام ۰
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 یسلک كنامغ هکردیا تلالد رعت و «رلرواس هديا ۵

 قترا بولوا راح رلهسلوا زی هدلاح یرلقدلوا ندعربت لها

 كنالوازیحم هسلوازیم یسضم زکلاب یکیرلکج هبمهدیا خسف
 . رولوا حس هبه هدنسهصح

 ء۱ یلاعو هاحس هللا

 عركلا مظعلا هللارفغتساو



 مو( هبهلا باتکت سرهن ]وی

 یتیعورشم لدا كنهبه ردهدنقح هبه عباس باتک

 . یتساحمو

 كتههو ردهدنناسههقف تاحالطصارت اد هب هه همدقم

 .یراانعم عرشو تغل

 كيلع و هعبرا یابشا نالوا جراخ هلبظفل كيلع یهدهه

 یهدنسهرآ هحاباهلبا ههوماکحا نالوادافتسم ندنظفل

 . هعنرا "هلتسا نانلوا دارا هرزوا هبهلا فررعت

 .قرف یهدنن توشر هلبا هیده

 .رونارآ یش ترد هدهه دقع

 . اهتف فالتخا یهدنآ و هه نکر

 . یسهدا كضِق موزا ءدهبعو دوقع فوقوم هضبق
 .هسخلئاسم رفتم هنسمالوایمکحكنهبه ضیقلا لق

 . یمیسقت كاماک ضق هرکصو كضق اقلطم

 . هدعاق یهدلئلاسم سنجو و لوقو باجا هدهبه

 . هه هلا یطاعتو جانم
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 . رولوا ولرد کیا هه لوق

 . ردراو تروص چرا هد ض قلاب ندا

 . یریاغتو سناح كنضف

 . ردمسق چوا ضق

 هدقدقح قحتسم هرکصندقدنلوا هبه هدللایذ هعیدو

 ی

 . یحاضلا كنسارا اب كنسهمه هلو دم كنید

 . ردراو لامحا چوا هدنید به

 .لئاسم یتتسمندنسهدعاق ردلکد طرشلوق هدنندهه

 .لئاسمیتتسم ندنسهطباض رولوا دودمهلبا در ارا

 . ردیش ییا ندیا عفر یر ندریفص
 . لئاسم نالوا ماع هبه هللاحتا درج

 . ردطورشم هلطرش ییا هبه تح هلیضبف كنيم
 یت | رولوا مام هلباحما درحم یسهبه كلام عون چوا

 . ردرتاج ربغ یسهبه كلام عون
 .رولوا مزال طرش ییا هدلام نانلوا هبه هربغص

 . هقلعم هبهو یقرو یرم و هفاضم هه

 ء یدییق و یتیلعت طرشو هبه نالوا هلیطرش ضوع



 یسلوا عيب ءاباو هبه ءادتبا كضوعلا طرشب هبه

 .لئاس عرفتم اکویو

 هلبوهوم لوا ندهاو هده نالوا هاطرش كملس

 . ماکحا كحهدیا نارج هدقدلوا توف

 . تافالتخا ضم یهدننب هلبوهوم هلبا بهاو

 . راتداهش ضعب قلعتم هب هه

 . تئار و هبه هلطرش رابخ

 ۰ یربظذ کیا كنهبه هلیطرش كملسب
 ۰ هلئسم راد هبانثتسا ندیوهوم

 . یسهالث ماسفا كنهبه طارش

 قمالوا ییامو یطرش یسلوا یلام كيهاو بوهوم
 . یسلوا هل روص چوا

 . لیصفت كنافرصت یهدعاشم

 . عویش یهدنلاح یطبض قاقحتسالب ندیوهوم ضعب
 . ردزیاج یسهبه كلوغشم عون چوا
 .رانایلوابولوالخاد هدههنزستعلوا رکذ ةحارص

 . هبه هبهتیمو هراویدو هینجو هلفط
 . دقع هلظفل نابلوا یعولعم كدقاع یسانعم
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 . لئاسم عرفتم هنسمالوا یمکح كنهبه ضبقلا لبق

 . تاحاضیا رتاد هبهبهلا نع عوجر

 .یدوع كعوحرقح هرکض ندمکح ءلعوحر نالطب

 یآ و هنغیدلوا خسف نوجما قیسام هبهلا نع عوجر

 . لئاسم عرفتم هنفیدلوا خسف نوجا

 . عوجر عناوم هصالخ

 طرش چوا هدنا نوا قلوا عوجر عنام ضوع

 ۱ . ردم زال

 . فالتخا هدضوعلا طارتشا

 لآ وس راد اکویو یسلوا عوجر عنام كنهلصتم ٌهدایز

 . باوجو
 . فالتخا هدهداز لوصح
 باوج و لا وسو یبس كعوحر مدع ندهفدص

 رد وا چ وا هفدص و

 _ . فالتخا هدنسلوا هقدصاب هبه كلام نالیریو

 یمکح كناباده نالیروتک هدنرنوکود فافز و ناتخ

 ترد تیصو هراو ضیص تافرصت و ضار هبه
 .رد هلهحو

 . فالتخا هدضصو تح
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